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ABSTRAK 

ASMAWATI. 2016. Keefektifan Media Iklan dalam Menulis 
Naskah Drama Siswa Kelas IX SMPNegeri 4 Pallangga Gowa 
dibimbing oleh H.M. Ide Said, DM. dan Syafruddin. 
 

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan penerapan 
media film dalam meningkatkan kemampuan menulis naskah drama siswa 
kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa, dan perbedaan setelah perlakuan dan 
sebelum perlakuan penerapan media iklan dalam menulis naskah drama 
siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa. 

Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre-
eksperimen model pre-test post-test one group design yaitu eksperimen 
yang dilakukan pada satu kelompok tanpa kelompok pembanding.  
Populasi penelitian adalah siswa kelas IX SMP Negeri 4 Palangga Gowa 
tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 160 siswa, sampel penelitian 
ini ditetapkan satu kelas dari jumlah populasi yaitu Kls IX.1 yang 
berjumlah 32 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tes unjuk kerja berupa tes menulis naskah dram sementara teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik 
inferensia berupa uji t-tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menulis drama 
dengan media iklan setelah perlakuan (Posttest) berada pada kategori 
sangat tinggi atau 74% dan pembelajaran menulis drama dengan media 
iklan sebelum perlakuan (pretest) berada pada kategori rendah atau 63%. 
Hasil uji menunjukkan t-tes atau thitung adalah 18,90 sedangkan ttabel adalah 
2,03, maka t hitung ≥ t table yang berarti hipotesis Ho yang selalu 
menyatakan “Tidak ada perbedaan setelah dan sebelum penerapan 
media iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 
Pallangga Gowa” dinyatakan ditolak, artinya “Ada perbedaan setelah dan 
sebelum penerapan media iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas 
IX SMPN 4 Pallangga Gowa.”. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa: Pembelajaran menulis drama dengan media iklan 
pada siswa kelas IX SMPN 4 Palangga Gowa, sebelum perlakuan 
(pretest) berada pada kategori rendah, setelah dilakukan perlakuan 
berupa penerapan media iklan dalam pembelajaran menulis drama, maka 
nilai setelah perlakuan (Posttest) berada pada kategori sangat tinggi, dan 
ada perbedaan setelah dan sebelum penerapan media iklan dalam 
menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa. Hal ini 
juga berarti bahwa penerapan media iklan dalam menulis naskah drama 
dapat dikatakan efektif. 
 
Kata kunci: Media Iklan, Naskah Drama 
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ABSTRAK 
 
ASMAWATI. 2016. Keefektifan Media Iklan dalam Pembelajaran Menulis Naskah 
Drama Siswa Kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa dibimbing oleh H.M. Ide Said, D.M. 
dan Dr. Syafruddin, M. Hum. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan penerapan 
media film dalam meningkatkan kemampuan menulis naskah drama siswa kelas IX 
SMPN 4 Pallangga Gowa, dan perbedaan setelah perlakuan dan sebelum perlakuan 
penerapan media iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 
Pallangga Gowa. 

 
Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimen 

model pre-test post-test one group design yaitu eksperimen yang dilakukan pada 
satu kelompok tanpa kelompok pembanding. Populasi penelitian adalah siswa kelas 
IX SMP Negeri 4 Palangga Gowa tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 160 
siswa, sampel penelitian ini ditetapkan satu kelas dari jumlah populasi yaitu Kelas 
IX.1 yang berjumlah 32 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tes unjuk kerja berupa tes menulis naskah drama sementara teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensia berupa uji t-tes. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menulis drama dengan 

media iklan setelah perlakuan (postest) berada pada kategori sangat tinggi atau 74% 
dan pembelajaran menulis drama dengan media iklan sebelum perlakuan (pretest) 
berada pada kategori rendah atau 63%. Hasil uji menunjukkan t-tes atau thitung 

adalah 18,90 sedangkan ttabel adalah 2,03, maka t hitung ≥ t table yang berarti hipotesis 
Ho yang selalu menyatakan “Tidak ada perbedaan setelah dan sebelum penerapan 
media iklan dalam menulisnaskah drama siswakelas IX SMPN 4 PallanggaGowa” 
dinyatakan ditolak, artinya “Ada perbedaan setelah dan sebelum penerapan media 
iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa.”. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa:Pembelajaran menulis drama dengan media iklan pada siswa kelas IX SMPN 
4 Palangga Gowa, sebelum perlakuan (pretest) berada pada kategori rendah, 
setelah dilakukan perlakuan berupa penerapan media iklan dalam pembelajaran 
menulis drama, maka nilai setelah perlakuan (postest) berada pada kategori sangat 
tinggi, dan ada perbedaan setelah dan sebelum penerapan media iklan dalam 
menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa. Hal ini juga berarti 
bahwa penerapan media iklan dalam menulis naskah drama dapat dikatakan efektif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Asmawati, 2016. The effectiveness of advertisement media in writing drama 
script by student IX grade SMPN 4 Pallangga Gowa guidance by H.M.Ide Said DM, 
and Dr. Syafruddin, M.Hum. 

  
 The purpose of the detailed examination is describing media movie 

application in increasing ability to write drama script by student IX grade SMPN 4 
Pallangga Gowa and contrast after doing and before doing to write drama script by 
student IX grade SMPN 4 Pallangga  

  
 A Detailed examination is quantitative research with a pre-experiment, per-

test, post-test one-group design is the experiment done to one group without a 
standard of the comparison group. Research of population is student IX grade SMPN 
4 Pallangga Gowa in 2015-2016 which is numbering 160, this research consists of 
writing drama script but analysis technique is used descriptive and inferential statistic 
by t-test. 

 the Result of researching is showing write drama script with advertisement 
after doing (post-test) is highest or 74 % dud write drama script before doing (pre-
test) is lower or 63%  the result is showing 18,90 t-test and 2,03 t-table. So thing ≥ t-
table is mean hypotheses (Ho) always says" it's no different after and before 
assembling. Advertisement media in writing drama student script IX grade SMPN 4 
Pallangga Gowa "It's rejected." There's different after and before assembling. 
Advertisement media in writing drama student script IX grade SMPN 4 Pallangg 
Gowa. 

Based on the result of research can be concluded. The learn of drama script 
with advertisement media IX grade SMPN 4 Pallangga Gowa before done (pretest) 
is lower after done (post-test), So, assembling of advertisement media in writing can 
be called effective. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Standar kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek 

kemampuan berbahasa dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP 2006) meliputi subaspek menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Keempat aspek keterampilan tersebut menjadi faktor pendukung 

dalam menyampaikan pikiran, gagasan, dan pendapat, baik secara lisan 

maupun tertulis, sesuai dengan konteks komunikasi yang harus dikuasai 

oleh pemakai bahasa. 

Keempat aspek kemampuan berbahasa tersebut pada dasarnya 

saling berkaitan yang dimulai kegiatan menyimak, berbicara, membaca, 

dan pada akhirnya mampu menulis. Kegiatan terakhir inilah yang 

dianggap sulit oleh sebagian siswa karena membutuhkan daya ingat dan 

imajinasi untuk menciptakan ide, konsep, dan gagasan sehingga 

terciptalah sebuah tulisan. 

Kegiatan menulis merupakan suatu kegiatan manusiawi yang sadar 

dan terarah, mempunyai swakerja dan tata cara yang perlu diperhatikan 

jika sebuah tulisan diharapkan berhasil (Widyamartaya, 1987: 5). Dalam 

proses belajar menulis, berbagai kemampuan tidak mungkin dikuasai 

seseorang secara serentak. Semua kemampuan dapat dikuasai oleh para 

penulis yang sudah profesional melalui suatu proses, setahap demi 

setahap. Proses penguasaan berbagai kemampuan dapat berjalan cepat 
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atau lambat bergantung pada besarnya potensi yang dimiliki dan 

ketekunannya dalam menulis 

Menulis merupakan suatu proses yang menggunakan lambang – 

lambang atau sejumlah huruf untuk menyusun, mencatat, dan 

mengomunikasikan serta dapat menampung aspirasi atau makna yang 

ingin disalurkan kepada orang lain. Pesan yang ingin disampaikan itu 

dapat berupa tulisan yang dapat menghibur, memberi informasi, 

memengaruhi, dan menambah pengetahuan. 

Darmadi (1996: 10) menyatakan bahwa dibanding dengan aspek 

keterampilan berbahasa lainnya, keterampilan/kemampuan menulis 

merupakan kemampuan yang paling sulit untuk dikuasai oleh sebagian 

besar orang (siswa). Tidak mengherankan bila orang yang berkemampuan 

menulis dengan baik jumlahnya tidak begitu banyak. Hal ini dapat 

disebabkan oleh, antara lain: soal inspirasi dan soal kaidah menulis. 

Selanjutnya, Darmadi (1996: 21-26) mengemukakan bahwa hal 

yang sangat penting dalam kegiatan menulis ini adalah kemampuan 

memilih atau menentukan ide atau topik karangan, mencari fakta, 

mengorganisasi materi karangan, menyatukan sehingga menjadi suatu 

karangan, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang penulis yang ingin 

belajar menulis pun harus tahu bahwa untuk menyelesaikan tugas – tugas 

menulis yang sederhana pun tetap diperlukan sejumlah kemampuan. 

Melihat gambaran teoretis di atas, pembelajaran menulis pada 

seluruh jenjang pendidikan, termasuk SMP sangat perlu ditingkatkan. 
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Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem 

pendidikan, khususnya pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini, 

pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu mengubah sikap 

peserta didik yang memiliki kompetensi profuktif, yaitu menulis. 

Salah satu aspek dalam penulisan yang dipelajari di SMP adalah 

menulis naskah drama. Menulis naskah drama bagi siswa tentu 

mengalami kerumitan tersendiri, hal ini karena menulis naskah 

membutuhkan ide-ide yang cemerlang, juga pada kemampuan menulis 

dialog-dialog yang akan menciptakan keserasian antara gagasan dan 

perilaku yang akan ditampilkan oleh dialog-dialog tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri menulis karangan apalagi menulis naskah, 

bagi sebagian siswa tidak akan langsung dapat tampil sempurna ibarat 

penulis naskah-naskah drama sekaliber Rendra, atau Sutarji. Bagi siswa 

menulis naskah drama lebih diarahkan pada nuansa kehidupan yang 

terdekat dengan mereka dan tentunya sangat sederhana dan tidak terlalu 

kompleks.  

Penulisan naskah drama dapat dimulai dari pencarian ide-ide yang 

dapat dituliskan dalam bentuk dialog-dialog. Ide ini sering menjadi 

masalah besar bagi siswa ketika melakukan eksplorasi mencari ide tulisan 

yang akan dibuatnya. Tentu hal ini dapat dipahami salah satunya 

disebabkan oleh kurangnya daya imajinasi yang ditarik dari sumber-

sumber kehidupan nyata di sekitarnya.  
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Pengajaran menulis naskah drama bagi guru bahasa di SMP 

memang sudah dilakukan sesuai dengan kurikulum. Namun, dalam 

pengamatan penulis guru terbiasa menggunakan media atau teknik 

konvensional dalam mengajarkan penulisan drama pada siswa, misalnya 

dengan media mencari di alam bebas, mencari di dalam buku paket, atau 

mencari pengalaman sendiri serta teman. Semua media dan teknik ini 

tetap saja tidak mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis 

drama. Sehingga pemilihan media imajinasi sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan pengalaman siswa dalam membuat naskah drama.  

Khusus dalam penulisan naskah drama, sudah ada penelitian yang 

dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

misalnya, oleh Abidin, (2011) Kemampuan Menulis Teks Drama 

(Mengubah Teks Cerpen menjadi Teks Drama) Siswa Kelas XI SMA 

Negeri 1 Lainea Kendari. Khusna, (2013) Peningkatan Keterampilan 

Menulis Naskah Drama Satu Babak melalui Media Iklan dengan Metode 

Picture And Picture Pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 2 Kedungwuni 

Semarang. Joko Priyitno, (2010) Peningkatan Keterampilan Menulis 

Naskah Drama melalui Media Lagu dengan Menggunakan Pendekatan 

Kooperatif Model “Numbered Heads Together” Siswa Kelas VIII SMPN 2 

Tengaran Semarang. Rahman, (2010) Kemampuan Menulis Naskah 

Drama dengan Menggunakan Cerpen sebagai Sumber Belajar Kelas VIII 

SMPN 1 Blitar. Retno Budiarti, (2013) Penggunaan Media Iklan Layanan 

Masyarakat dalam pembelajaran menulis Puisi kelas x SMA Pasundan 3 
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Cimahi. Repositoty. Upi. Edu. Pada Jurnal-online.um.ac.id ada dua 

penelitian yang berkaitan dengan penulisan drama dan media iklan, yaitu 

Selvi, dkk. Kemampuan Menulis Naskah Drama dengan Strategi Sinektik, 

dan Fenny Anggraeni, (2013) Pemanfaatan media Iklan Produk Lejel 

Home Shopping dalam Pembelajaran Berbicara di kelas X SMAN 12 

Bandung.  

Dari beberapa penelitian yang relevan di atas, dapat diketahui 

bahwa penelitian tentang menulis naskah drama dengan berbagai metode 

dan strategi telah dilakukan baik penelitian tindakan atau penelitian 

eksperimen. Namun, tidak ada satu pun yang menjadikan media iklan 

sebagai sumber belajar bagi siswa dalam menulis naskah drama. 

Media iklan merupakan media yang dapat dietmui sehari-hari dalam 

kehidupan modern saat ini baik dari media-media visual seperti televisi 

dan internet. Pemanfaatan media iklan yang dapat dinonton secara 

langsung oleh siswa akan memberikan dampak pembelajaran yang 

menyenangkan serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berkreasi lebih jauh berdasarkan iklan yang ditayangkan. Saat ini model 

iklan di media sudah sangat beragam dan variatif, misalnya iklan air 

kemasan ditampilkan dalam sisi kemanusiaan saling tolong menolong 

pada sesama, atau iklan produk merk tertentu dikemas dengan model 

iklan yang dramatis, dan sebagainya. Model iklan seperti ini dapat 

ditayangkan secara menarik dan dapat memberikan ide-ide cemerlang 

dalam penulisan naskah drama siswa di SMP. 
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B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan 

permasalahan penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menulis naskah drama 

dengan penerapan media iklan siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga 

Gowa? 

2. Apakah ada perbedaan setelah perlakuan dan sebelum perlakuan 

penerapan media iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas IX 

SMPN 4 Pallangga Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: 

1. Pelaksanaan penerapan media film dalam meningkatkan 

kemampuan menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 

Pallangga Gowa. 

2. Perbedaan setelah perlakuan dan sebelum perlakuan penerapan 

media iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 

Pallangga Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis dan 

praktis. Manfaat teoretis, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih 

rinci dan mendalam mengenai tingkat kemampuan siswa kelas IX SMPN 4 

Pallangga Gowa menulis naskah drama. 
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Manfaat praktis, yaitu: (1) Memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP, khususnya guru 

bahasa Indonesia di kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa untuk menyusun 

strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

terutama peningkatan kemampuan menulis naskah drama; (2) 

Memberikan informasi tentang ada-tidaknya pengaruh penggunaan media 

iklan terhadap kemampuan menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 

Pallangga Gowa; (3) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP, bahwa iklan dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran menulis siswa, khususnya pembelajaran 

menulis naskah drama, dan (4) Sebagai bahan acuan bagi peneliti 

selanjutntya yang sejenis dengan penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

A. LANDASAN TEORI 

1. Menulis 

Menulis adalah suatu proses penyusunan, mencatat, dan 

mengomunikasikan suatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat. 

Dari pengertian tersebut, nyata bahwa ada makna yang akan disampaikan 

kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Jadi, menulis pada 

prinsipnya adalah suatu atau makna yang ingin disalurkan atau 

disampaikan itu berupa tulisan yang dapat menghibur, memberi informasi, 

memengaruhi pembaca, dan menambah pengetahuan. Hasil dari kegiatan 

menulis inilah yang disebut karangan yang dapat berwujud karangan 

argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan narasi. 

Berbagai pengertian tentang menulis atau menulis yang telah 

dikemukakan oleh para ahli pengajaran dari sudut pandang yang berbeda-

beda. Agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka berikut ini 

dipaparkan berbagai pengertian menulis. 

Menulis merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan unik, yang 

menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan Mc. Roberts (dalam 

Syamsuddin dan Darmaianti, 2007). Kemampuan menulis membutuhkan 

penguasaan bernbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa yang 

menjadi isi tulisan (Nurgiyantoro dalam Syamsuddin dan Darmaianti, 

2007). Menulis mengakibatkan aspek logika yang tercermin dari isi dan 
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komposisi tulisan serta aspek linguistik yang tercermin dari penggunaan 

kata, kalimat, dan mekanika penulisan (Syamsuddin dan Darmaianti, 

2007: 173). 

Pendapat lain adalah Enre (1994: 2) mengemukakan bahwa 

menulis merupakan kemampuan mengungkapkan pikiran dan juga 

perasaan dalam tulisan yang efektif. Tentu saja segala lembang (tulisan) 

yang dipakai haruslah merupakan hasil kesepakatan para pemakai 

bahasa yang satu dengan yang lainnya saling memahami. Apabila 

seseorang diminta untuk menulis, maka berarti ia akan mengungkapkan 

perasaannya ke dalam bentuk tulisan. Jadi, menulis itu berarti melakukan 

dengan tulisan. Selanjutnya, Takala (dalam Ahmadi, 1990: 7) 

mengungkapkan bahwa menulis atau menulis ialah suatu sistem yang 

konversional yang dapat dilihat dan dibaca. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan 

bahwa menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan (seperti 

mengarang dan membuat surat) dengan tulisan (Alwi, dkk. (ed), 2002: 

1221). Tarigan (1986: 21) mengemukakan bahwa menulis adalah 

menurunkan atau melukiskan lambang–lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga 

orang lain dapat membaca lambang–lambang grafik tersebut sepanjang 

mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut.  

Selanjutnya Lado (dalam Tarigan, 1986: 9) berpendapat bahwa 

mengarang adalah melukiskan atau menurunkan lambang-lambang grafik 
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yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang 

sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut. Dari 

pengertian tersebut, secara implisit dapat dikatakan bahwa menulis ada 

sesuatu makna yang ingin disampaikan kepada orang lain secara tidak 

langsung. 

Dengan perkataan lain, menggambar huruf bukanlah menulis. 

Seseorang pelukis dapat melukis huruf Cina, tetapi dia tidak dapat 

dikatakan menulis, kalau dia tidak tahu bagaimana cara menulis,  bahasa 

Cina, yaitu kalau dia tidak memahami bahasa Cina beserta hurufnya. 

Dengan kriteria seperti itu, maka dapatlah dikatakan bahwa menyalin atau 

mengopi huruf ataupun menyusun suatu naskah dalam huruf tertentu 

untuk dicetak bukanlah menulis kalau orang tersebut tidak memahami 

bahasa tersebut beserta repsentasinya (Tarigan, 1993: 11). 

Menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan 

ekspresi bahasa (Lado, dalam Tarigan 1993: 21). Lebih lanjut Rusyana 

(1986) menjelaskan bahwa menulis adalah kemampuan menggunakan 

pola-pola dalam penampilannya secara tertulis untuk mengungkapkan 

suatu gagasan atau pesan. Adanya gagasan dalam menulis mengandung 

arti bahwa dalam menulis terdapat pesan yang disampaikan penulis 

kepada pembaca dalam bentuk karangan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan melahirkan 

pikiran, ide, atau perasaan yang diekspresikan seseorang melalui 
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kesatuan-kesatuan bahasa untuk membentuk komunikasi kepada 

khalayak. 

a. Tujuan Menulis/Mengarang  

 Pada prinsipnya, fungsi utama dari tulisan/karangan adalah 

sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis/mengarang sangat 

penting dalam dunia pendidikan karena akan memudahkan siswa untuk 

berpikir secara kritis. Selain itu, dapat memudahkan pembaca merasakan 

dan menikmati hubungan-hubungan, mendalam daya tanggap atau 

persepsi siswa, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, serta 

menyusun urutan bagi pengalaman. 

 Keterampilan menulis dapat membantu seseorang menjelaskan 

pikiran-pikiran yang dimiliki. Tidak jarang seseorang menemui apa yang 

sebenarnya dipikirkan dan dan dirasakan mengenai gagasan, masalah, 

dan kejadian hanya dalam proses menulis yang aktual. 

 Kegiatan menulis/mengarang yang sering dilakukan tentunya 

memunyai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum kegiatan 

mengarang biasa dilakukan karena kesenangan, untuk memberi informasi 

atau untuk memengaruhi pembaca. Sehubungan dengan hal di atas, 

Sujanto (dalam Tarigan, 1986: 19) mengemukakan tujuan menulis/ 

mengarang sebagai berikut: 

1) Mengekspresikan perasaan; 

2) Memberi informasi; 

3) Memengaruhi pembaca;  
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4) Memberi hiburan. 

Selanjutnya Hugo Hartig (dalam Tarigan, 1986: 13) mengemukakan 

tujuan menulis/mengarang sebagai berikut: 

1) tujuan penugasan; 

2) tujuan altruistik; 

3) tujuan persuasif; 

4) tujuan infomasional atau penerangan; 

5) tujuan pernyataan; 

6) tujuan kreatif;  

7) tujuan pemecahan masalah. 

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa seorang penulis haruslah 

sejak semula mengetahui maksud dan tujuan yang hendak dicapai 

sebelum menulis. Apabila hal ini sudah dipahami dan diterapkan, maka 

tulisan yang dihasilkan akan mendapat sambutan dari pembaca. 

b. Ciri Tulisan/Karangan yang Baik  

Berbicara tentang sesuatu yang baik berarti mengawali sesuatu 

perselisihan yang tidak berakhir dengan keputusan yang memuaskan 

semua pihak bersangkutan. Untuk menyatakan bagaimana menyebut 

tulisan yang baik, dapat saja dikemukakan sebuah definisi yang pendek 

dan sederhana tetapi pernyataan tersebut pasti tidak akan membawa 

penyelesaian akhir. Di kalangan para penyunting dan mereka untuk yang 

pekerjaannya menilai tulisan terdapat yang baik adalah tulisan yang dapat 
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berkomunikasi secara efektif dengan pembaca dan kepada siapa tulisan 

itu ditujukan. 

 Dengan mengabaikan kemungkinan perbedaaan yang ada, banyak 

penyunting dan kritikus melihat ciri-ciri tertentu yang sama pada semua 

tulisan, khususnya yang bersifat ekspositioris. Dinyatakan bahwa tulisan 

dapat melaksanakan tugas seperti itu ialah tulisan yang memiliki ciri-ciri 

antara lain:  

1) Tulisan yang baik selalu bermakna 

Tulisan yang baik harus mampu menyatakan sesuatu yang 

memunyai makna  bagi seseorang dan memberikan bukti terhadap apa 

yang dikatakan. 

2) Tulisan yang baik selalu jelas 

Sebuah tulisan yang baik disebut jelas jika pembaca yang 

kepadanya tulisan itu ditujukan dapat membaca dengan kecepatan yang 

cepat dan menangkap maknanya, sesudah itu berusaha dengan cara 

yang wajar. 

3)  Tulisan yang baik harus selalu padu dan utuh 

Sebuah tulisan dikatakan padu dan utuh jika pembaca dapat 

mengikutinya dengan mudah karena ia diorganisasikan dengan jelas 

menurut suatu perencanaan dan karena bagian-bagiannya dihubungkan 

satu dengan yang lain, baik dengan perantaraannya, pola mendasarinya 

atau dengan kata-kata atau frasa penghubung. 
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4) Tulisan yang baik selalu ekonomis  

Penulisan yang baik tidak akan memberikan waktu pembaca hilang 

dengan sia-sia, sehingga ia akan membuang semua kata yang berlebihan 

atau tulisannya. Seorang penulis yang ingin memikat perhatian 

pembacanya harus berusaha terus untuk menjaga agar karangannya 

padat dan lurus ke depan. 

5)  Tulisan yang baik selalu mengikuti kaidah gramatika 

Yang dimaksud dengan tulisan yang selalu mematuhi kaidah 

gramatika ialah tulisan yang menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa 

yang dipakai oleh kebanyakan anggota masyarakat yang berpendidikan 

dan mengharapkan orang lain menggunakannya dalam komunikasi formal 

dan informal, khususnya dalam bentuk tulisan. Dalam banyak hal bahasa 

baku sejalan dengan bahasa yang dipelajari di sekolah dasar, sekolah 

menengah, dan disempurnakan di perguruan tinggi. 

6) Penyelesaian akhir 

Untuk menjadikan sebuah tulisan yang baik dan matang, ada dua 

hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu tulisan harus mantap dan 

berkepribadian sendiri. Tulisan dikatakan mantap atau kuat jika penulis 

memilih kata-kata yang menunjukkan kepada pembaca apa yang terjadi 

melalui gambaran yang jelas dengan menggunakan contoh-contoh dan 

perbandingan yang menggugah, konkret, langsung, dan efisien. Tulisan 

seakan-akan bergerak, tak ubahnya dengan orang berjalan dengan 

mantap dan yakin ke arah suatu tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, 
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dalam tulisan yang baik, pembaca dapat merasakan hadirnya penulis di 

balik apa yang dibaca. Kepribadian penulis muncul dari tulisan sehingga 

menjadikan pembaca merasa sungguh-sungguh ada orang yang 

berusaha mengomunikasikan ide dan informasi seperi yang terdapat 

dalam tulisan tersebut. 

 Di samping ciri-ciri tulisan di atas, ada pula pendapat yang 

merumuskan ciri-ciri tulisan yang baik sebagai berikut: 

1)  jujur, jangan memalsukan gagasan atau ide Anda; 

2)  jelas, tidak membingungkan pembaca; 

3)  singkat, tidak memboroskan waktu pembaca; dan 

4) usahakan keanekaragaman, panjang kalimat yang beranekaragam 

berkarya dengan penuh kegembiraan (Mc. Mahan dan Dai dalam 

Tarigan, 1986: 24). 

Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Adelstein Pival (dalam 

Tarigan,1986: 25), mengemukakan ciri-ciri tulisan yang baik sebagai 

berikut: 

1) Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis 

mempergunakan nada serasi; 

2) Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis 

menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi suatu keseluruhan 

yang utuh; 

3) Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis untuk 

menulis dengan jelas dan tidak samar-samar; 
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4) Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis untuk 

menulis secara meyakinkan, menarik minat para pembaca terhadap 

pokok pembicaraan dan mendemonstrasikan suatu pengertian 

yang masuk akal dan cermat-teliti mengenai hal itu; 

5) Tulisan yang baik mencerminkan sang penulis untuk mengkritik 

naskah tulisan yang pertama serta memperbaikinya;  

6) Tulisan yang baik mencerminkan kebanggaan sang penulis dalam 

naskah dan tanda baca secara seksama, memeriksa makna kata, 

dan hubungan ketatabahasaan dalam kalimat sebelum menyajikan 

kepada pembaca. 

Dari sejumlah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwa tulisan yang baik adalah tulisan yang dapat 

berkomomunikasi secara efektif dengan pembaca 

2. Drama 

Drama berasal dari bahasa Yunani draomai yang berarti berbuat, 

berlaku, bertindak, beraksi, dan sebagainya. Drama berarti perbuatan,  

tindakan  atau action (Harymawan, 1988:1). Drama berarti perbuatan, 

tindakan atau action. Dalam kehidupan sekarang, drama mengandung arti 

yang lebih luas ditinjau apakah apakah drama ditinjau sebagai salah satu 

genre sastra, ataukah drama itu sebagai drama itu sebagai cabang 

kesenian yang mandiri (Waluyo, 2002: 2) 

Aristoteles (dalam Endraswara, 2011: 12) menyatakan bahwa 

drama adalah representation of an action. Action, adalah tindakan yang 
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kelak menjadi  akting. Drama pasti ada akting. Jadi ciri drama harus ada 

akting dan lakon. Permainan penuh dengan sandi dan simbol, yang 

menyimpan kisah dari awal hingga akhir. Daya simpan kisah ini yang 

menjadi daya tarik drama. Drama yang terlalu mudah ditebak, 

justrumkurang menarik. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa drama adalah suatu 

karangan yang melukiskan sifat dan sikap serta konflik kehidupan 

manusia yang dilukiskan dengan gerak (action) dalam bentuk dialog 

sebagai unsurnya dan dapat menimbulkan perhatian pada penonton. 

Menulis naskah drama merupakan kegiatan mengekspresikan 

drama secara tertulis. Luxemburg dkk. (1984:23) mengemukakan bahwa 

yang membedakan naskah drama dengan naskah lain adalah naskah 

drama menggunakan situasi bahasa dialog. Sebagai seni sastra, drama 

harus ditulis dengan memenuhi syarat-syarat kesusastraan. Karena 

drama tujuannya untuk mementaskan, maka harus memperhatikan 

persyaratan-persyaratan pementasan.  

Menurut Slametmuljana (1997) dalam menulis naskah drama, 

penulis harus menulis cerita dialog naratif. Selain itu, harus 

memperhatikan petunjuk tentang bagaimana keadaan panggung, 

petunjuk gerak-gerik pelaku (kramagung), dan petunjuk semua perasaan 

pelakunya (wawancang). 
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Slametmuljana. (1997: 146) mengemukakan bahwa prinsip yang 

melandasi perumusan kaidah-kaidah bentuk drama adalah prinsip 

mimesis (peniruan) yang menghendaki realisme dalam drama. Selain itu,  

keterbatasan pementasan mengharukan adanya kepadatan semua unsur 

bentuk. Realitas dunia yang ditiru hendaklah terlihat nyata. Dari uraian-

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis naskah drama adalah 

karya sastra yang merupakan cerita atau tiruan perilaku manusia hasil 

dari curahan ide, gagasan, atau perasaan seorang penulis, yang disajikan 

dalam bentuk tulisan. 

Di dalam drama terdapat juga unsur intrinsik dan ekstrinsik 

sebagaimana pada karya sastra lainnya. Unsur intrinsik dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Tema 

Perwujudan dari premis, yaitu dengan memberi jawaban atau 

pemecahan yang bersifat menyimpulkan. 

2) Tokoh 

Tokoh dalam drama memiliki ciri-ciri: nama diri, watak, serta 

lingkungan sosial yang jelas. Pendeknya, tokoh atau karakter yang 

baik harus memiliki ciri atau sifat yang tiga dimensional, yaitu memiliki 

dimensi fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Dimensi fisiologis terdiri 

atas usia, jenis kelamin, keadaan tubuh, dan ciri-ciri muka; dimensi 

sosiologis terdiri atas status sosial, pendidikan, kehidupan pribadi, dan 

pandangan hidup; dan dimensi psikologis meliputi mentalitas dan 
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moralitas, temperamen, dan intelegensi. Tokoh-tokoh dalam drama, terdiri 

dari: 

a. Protagonis, tokoh yang berperan utama, sebagai tokoh idaman 

b. Antagonis, tokoh yang berperan sebagai pesaing atau 

penentang dari tokoh utama 

c. Peran pembantu, figuran, yakni tokoh yang kehadirannya 

mendampingi keberadaan tokoh utama. 

3) Alur.  

Alur drama harus tunduk pada pola dasar cerita yang menuntut 

adanya konflik yang berawal, berkembang, dan kemudian terselesaikan. 

Konflik adalah terjadinya tarik-menarik antara kepentingan-kepentingan  

yang berbeda, yang memungkinkan lakon berkembang dalam suatu 

gerak alur yang dinamis. Dengan demikian, alur terbentuk  menjadi  tiga 

bagian,  yaitu pemaparan, konflik,  dan penyelesaiannya. 

Alur dalam meliputi bagian-bagian berikut: 

a. Pemaparan atau eksposisi, babak yang mengantarkan situasi 

awal.  

b. Penggawatan atau komplikasi, babak mulai munculnya pertikaian 

(konflik) 

c. Klimaks, babak sebagai puncak krisis. 

d. Peleraian atau anti klimaks, babak adanya peleraian 

e. Penyelesaian, babak akhir 

 



20 

 

 

4) Dialog 

Sebuah drama intinya adalah dialog, sebagaimana halnya kita 

mengobrol dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya, dialog dalam drama 

sudah diatur sebelumnya oleh sutradara atau penulis skenario. Dialog 

yang baik ialah dialog yang terdengar (volume baik), jelas (artikulasi 

baik), dimengerti (lafal benar), menghayati (sesuai dengan tuntutan atau 

jiwa peran yang ditentukan dalam naskah). 

5) Latar 

Latar ruang merupakan pijakan tempat peristiwa terjadi  

umumnya jelas, menunjang lakuan drama, dan sesuai dengan lingkup 

cerita. Sedangkan, latar waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. 

6) Bahasa 

Bahasa dalam drama konvesional harus disesuaikan dengan 

ragam bahasa yang sesuai dengan lingkungan sosial mereka serta watak 

mereka. Selain itu, seorang tokoh berkomunikasi dengan tokoh lainnya 

untuk menyampaikan suatu amanat. Kemudian, di antara mereka 

diharapkan terjadi dialog yang bermakna yang akan menyebabkan cerita 

berkembang. 

3. Menulis Naskah Drama 

Sylado (dalam Slametmuljana, 1997: 154) mengemukakan ada 

empat segi kualifikasi ketika menulis naskah drama, yaitu: (1) isi dramatik, 

(2) Bahasa dramatik, (3) bentuk dramatik, dan (4) struktur dramatik. 
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a) Isi Dramatik 

Berisi premis dan tema. Premis artinya persoalan utama yang 

hendak diangkat dalam cerita. Sedangkan tema dapat dipahami 

sebagai wujud dari premis, yaitu dengan memberi jawaban atau 

pemecahan yang bersifat menyimpulkan 

b) Bahasa Dramatik 

Penggunaan bahasa drama dapat berupa prosaik, puitik, dan 

sosiologik. Apabila kita menyukai dialog-dialog yang disusun dengan 

kalimat-kalimat seperti pada karya sastra bergenre prosa dengan melihat 

keseimbangan linguistik dan artistik, maka bahasa drama itu termasuk 

ke dalam bahasa prosaik. Jika gaya penulisannya kita lebih berfokus 

pada verifikasi, seperti penataan  bait, larik, rima, dan irama, maka 

bahasa drama itu bersifat puitik. Sementara, jika dialog-dialognya 

disesuaikan dengan konteks, sehingga munculnya ragam dialog bahasa 

Indonesia, maka bahasa drama tersebut bersifat sosiologik 

c) Bentuk Dramatik 

Ragam ekspresi, gaya ekspresi, dan plot literer. Ragam ekspresi 

yang baku seperti tragedi, komedi, tragedikomedi, melodrama dan 

banyolan. Gaya ekspresi menyangkut visi dan pandangan penulis 

terhadap aliran dianutnya, seperti realisme, ekspresionisme, 

eksistensialisme, dan absurdisme. dan yang dimaksud dengan plot literer 

adalah plot yang terdapat dalam teks drama. 
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d) Struktur Dramatik 

Menyangkut perkembangan dan kaitan antarkonflik yang muncul 

memuncak dan berakhir. Struktur dramatik terbagi menjadi eksposisi, 

komplikasi, resolusi, klimaks, dan konklusi. 

Slametmuljana (1997/1998: 146) mengemukakan bahwa hal yang 

harus diperhatikan dalam menulis naskah drama adalah: 

1) Babak adalah bagian dari drama satu naskah drama terdiri antar satu, 

dua atau tiga babak lebih. Biasanya batas satu dengan lainnya 

ditandai dengan turun naiknya layar, dalam babak biasanya terdiri 

atas beberapa adegan.  

2) Adegan adalah bagian dari babak sebuah adegan hanya 

menggambarkan sebuah suasana yang terdapat dalam sebuah 

babak. 

3) Prolog adalah kata pendahuluan dalam naskah drama. Prolog sangat 

penting dalam menyiapkan pikiran penonton atau pembaca agar 

dapat memahami alur cerita naskah drama. 

4) Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan, biasanya 

berupa simpulan yang dapat dijadikan pelajaran bagi pembaca atau 

penonton drama. 

5) Dialog adalah percakapan pemain. Dialog memainkan peranan 

penting  karena  menjadi pengarah dalam cerita lewat dialog para 

peran  atau tokoh. Penonton atau pembaca dapat mengetahui jalan 

cerita drama. 
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6) Monolog adalah percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri 

atau dengan tokoh lainnya yang tidak ada di hadapannya atau 

hanya ada dalam adegannya. 

Menulis naskah drama tidaklah mudah. Naskah drama harus  berisi 

dialog-dialog antar tokoh. Dalam dialog tersebut harus terdapat konflik 

antar tokoh agar drama menjadi  menarik. Semakin konflik drama itu 

menarik, semakin penonton tertarik untuk menontonnya. Menurut 

Santoso (2008), langkah-langkah menulis naskah drama sebagai 

berikut: 

a. Menentukan Tema 

Tema adalah gagasan dasar cerita atau pesan yang akan 

disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Tema akan menuntun 

laku cerita dari awal sampai akhir. Misalnya, tema yang dipilih adalah 

“kebaikan akan mengalahkan kejahatan” maka dalam cerita hal tersebut 

harus dimunculkan melalui aksi tokoh-tokohnya sehingga penonton dapat 

menangkap maksud dari cerita bahwa sehebat apapun kejahatan pasti 

akan dikalahkan oleh kebaikan. 

Menurut Lutters (2010: 42-45) macam-macam tema yang laris 

digunakan untuk menulis karangan adalah sebagai berikut: 

1)  Percintaan 

2) Rumah Tangga 

3) Perselingkuhan 

4) Persahabatan 
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5) Kepahlawanan/heroic 

6) Petualangan 

7) Keagamaan/religi 

8) Balas dendam 

b. Menentukan Persoalan 

Persoalan atau konflik adalah inti dari cerita drama. Tidak ada 

cerita tanpa konflik. Oleh karena itu, pangkal persoalan harus 

disesuaikan dengan tema yang dikehendaki. Misalnya, dengan tema 

“kebaikan akan mengalahkan kejahatan”, pangkal persoalan yang 

dibicarakan adalah sikap licik seseorang yang selalu memfitnah orang 

lain demi kepentingan sendiri. Persoalan ini lalu dikembangkan dalam 

cerita yang dikehendaki. 

c. Membuat Sinopsis 

Gambaran cerita secara global adalah dari awal sampai akhir 

hendaknya dituliskan. Sinopsis digunakan sebagai pemandu proses 

penulisan naskah sehingga alur dan persoalan tidak melebar. Dengan 

adanya sinopsis maka penulisan lakon (drama) menjadi terarah dan 

tidak mengada-ngada. 

d. Menentukan Kerangka Cerita 

Kerangka cerita akan membingkai jalannya cerita dari awal 

sampai akhir. Kerangka ini akan membagi jalannya cerita dari 

pemaparan, konflik, klimaks sampai penyelesaian. Dengan kerangka 

cerita, akan memiliki batasan yang jelas sehingga tidak bertele-tele. 
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e. Menentukan Tokoh 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang membawa laku 

keseluruhan cerita. Dengan menentukan tokoh protagonis secara 

mendetil, maka tokoh lainnya mudah ditemukan. Misalnya, dalam 

persoalan tentang kelicikan, tokoh protagonis dapat diwujudkan 

sebagai orang yang rajin, semangat dalam bekerja, senang membantu 

orang lain, berkecukupan, dermawan, serta jujur. Semakin detil 

sifat/karakter protagonis, maka semakin jelas pula tokoh antagonis. 

Dengan menulis lawan dari sifat protagonis maka karakter 

antagonis dengan sendirinya terbentuk. Jika protagonis dan antagonis 

sudah ditemukan, maka tokoh lain baik yang berada dipihak 

protagonis atau antagonis akan mudah diciptakan. 

f. Menentukan Cara Penyelesaian 

Mengakhiri sebuah persoalan yang dimunculkan tidaklah 

mudah. Dalam beberapa drama ada yang diakhiri dengan baik tetapi 

ada yang diakhiri dengan tergesa-gesa bahkan ada yang 

membingungkan. Akhir cerita yang mengesankan selalu akan dinanti 

oleh penonton. Oleh karena itu, tentukan akhir cerita yang baik, logis 

dan tidak tergesa-gesa. 

g. Menulis 

Setelah semua hal disiapkan maka proses berikutnya adalah 

menulis. Mencari dan mengembangkan gagasan memang tidak 

mudah, tetapi lebih baik tidak mudah lagi memindah gagasan dalam 



26 

 

 

bentuk tulisan. Oleh karena itu, gunakan waktu sebaik mungkin 

Pendapat lain tentang struktur penulisan drama dikemukakan oleh 

Riantiarno (2011) sebagai berikut: 

a. Tentukan ide cerita 

Ide cerita merupakan gambaran cerita secara umum. Pada 

dasarnya, ide cerita berupa sebuah konflik. Bukankah setiap cerita 

berisi konflik? Kalau tidak ada konflik, maka bisa dipastikan cerita itu 

akan membosankan. Ide cerita bisa didapatkan dari kehidupan sehari-

hari, cerpen, novel, cerita rakyat, film, dan sebagainya. Misalnya, 

tentang siswa baru di kelas yang sering dijahili oleh teman-temannya. 

Atau menyadur dari karya sastra yang sudah ada, misalnya cerpen, 

novel, atau film. Atau mengangkat cerita rakyat yang sudah ada, 

misalnya dari cerita Malin Kundang, Si Kancil Mencuri Timun, Ande-

ande Lumut, dsb. 

Bolehkah mengambil ide cerita dari karya yang sudah ada 

seperti cerpen atau film? Boleh-boleh saja. Banyak penulis besar yang 

belajar menulis dengan cara menyadur atau terinspirasi dari karya 

yang sudah ada. Yang penting dalam menyadur adalah tetap menjaga 

kode etik dalam berkarya. 

b. Membuat sinopsis cerita 

Setelah menemukan ide cerita, tuliskan ide cerita tersebut 

dalam sinopsis pendek. Panjangnya sekitar setengah sampai satu 

halaman. Sinopsis ini berisi gambaran umum dari ide cerita yang 
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sudah didapat. Ceritakan peristiwa yang terjadi yang menjadi sumber 

cerita. Dari situ dapat diketahui, peristiwa apa saja yang terjadi. Selain 

itu dapat diperkirakan siapa saja yang menjadi pelaku (tokoh) cerita, di 

mana saja tempat kejadiannya, dan kapan terjadinya. Dari sini pula 

dapat ditentukan alur (plot) yang diinginkan. 

c. Mulai menulis 

Jika semuanya sudah tersedia, tinggal menuliskannya saja. 

Tuliskan saja apa yang terpikir pertama kali di kepala. Jangan 

khawatar salah. Ada waktu untuk merevisi. Yang penting sekarang 

tuliskan saja berdasarkan sinopsis yang sudah dibuat. Jika belum 

memahami bentuk naskah drama, silakan mempelajari bentuk atau 

struktur lahir dari naskah drama. 

d. Revisi 

Setelah selesai menulis, kini saatnya memperbaiki. Mulai dari 

ejaan, tanda baca, hingga masalah ide cerita. Cerita bisa berkembang 

dan berubah sesuai dengan berkembangnya pemahaman. Namun, 

yang harus diingat dari proses revisi adalah harus ditentukan kapan 

saat berhenti untuk memperbaiki. Bayangkan jika sebuah karya itu 

tidak ada benarnya, pasti tidak akan pernah terbit atau dinikmati orang 

lain. Jadi tentukan batas waktu memperbaiki. 

Penjelasan di atas, memberikan sejumlah pemahaman 

bagaimana menulis naskah drama yang baik. Dari pemaparan ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa menulis naskah membutuhkan 

http://banknaskah-fs.blogspot.com/2013/01/struktur-lahir-sebuah-naskah-drama.html
http://banknaskah-fs.blogspot.com/2013/01/struktur-lahir-sebuah-naskah-drama.html
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kekuatan imajinasi yang cukup, kemudian didukung oleh keberanian 

mengolah ide dalam naskah-nakah sederhana.  

Untuk mengetahui bagaimana bentuk struktur naskah drama, 

secara jelas Riantiarno (2011) menulis tentang bentuk atau struktur lahir 

dari naskah drama adalah sebagai berikut. 

1) Judul 

Judul merupakan gambaran lengkap dari permasalahan utama 

(tematik). Judul juga bisa menjadi sebuah ekpresi yang mewujud 

dalam metafora. Selain itu, judul juga bisa merupakan pengabadian 

nama dari tokoh utama ceritanya. Biasanya judul naskah drama dibuat 

semenarik mungkin sehingga mudah diingat dan menimbulkan rasa 

ingin. Beberapa contoh dari judul naskah drama adalah "JPRET" (Putu 

Wijaya), "Sumur Tanpa Dasar" (Arifin C. Noer), "Sampek & Engtay" (N. 

Riantiarno), dan lain sebagainya. 

2) Anotasi 

Anotasi atau catatan atau kramagung adalah keterangan 

pengadeganan, setting, maupun lakuan dari tokoh dalam naskah 

drama. Sebaiknya anotasi itu singkat, padat, memandu, dan inspiratif. 

Hindari pula anotasi yang terlalu bertele-tele atau bersayap karena ini 

adalah panduan, bukan sebuah narasi seperti dalam cerpen atau 

novel. Anotasi yang terlalu lengkap juga bisa membatasi imajinasi dan 

daya kreasi dari kreator pertunjukan. 

Contoh cuplikan dari anotasi antara lain sebagai berikut. 

http://banknaskah-fs.blogspot.com/2012/02/jpret.html
http://banknaskah-fs.blogspot.com/2012/02/jpret.html
http://banknaskah-fs.blogspot.com/2012/12/naskah-drama-sumur-tanpa-dasar.html
http://banknaskah-fs.blogspot.com/2012/10/sampek-engtay.html
http://banknaskah-fs.blogspot.com/2012/10/sampek-engtay.html
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a) Anotasi pengadeganan dan setting dari naskah "Monumen" (Indra 

Tranggono) 

Panggung pertunjukan ini berbentuk procenium. Di bagian 

belakang tengah panggung, berdiri set monumen. Di depan set 

monumen itu menjuntai layar putih (yang bisa diangkat dan 

diturunkan sesuai kebutuhan). Di panggung bagian samping kanan 

dan kiri, terletak level yang posisi keduanya tidak harus simetris. 

Di kain putih terpapar slide atau film dokumenter pidato Bung 

Tomo;  

Disusul Slide/film: adegan kolosal perjuangan rakyat/tentara rakyat. 

Poster-poster ”merdeka atau mati”  

Disusul Slide/film: pembacaan teks pidato Bung Karno 

Disusul Slide/film: adegan kolosal rapat raksasa merayakan 

kemerdekaan  

Disusul Slide/film: keriuhan kota metropolitan 

Lampu black out.... 

b) Anotasi lakuan tokoh dari naskah "Datang dan Pergi" (Samuel 

Beckett) 

Flo :  Apa pendapatmu tentang Vi? 

Ru : Kulihat sedikit berubah. (Flo bergeser menuju ke tengah 

tempat duduk, berbisik di telinga Ru. Terkejut) Oh! 

(Mereka saling pandang, Flo menempelkan jari di bibirnya) 

Ru  :  Dia tidak menyadari?. 

http://banknaskah-fs.blogspot.com/2009/12/monumen.html
http://banknaskah-fs.blogspot.com/2009/12/monumen.html
http://banknaskah-fs.blogspot.com/2009/04/datang-dan-pergi-come-and-go.html
http://banknaskah-fs.blogspot.com/2009/04/datang-dan-pergi-come-and-go.html
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Flo : Semoga tidak. (Vi masuk Flo dan Ru kembali menghadap 

depan mulai berlagak. Vi duduk di kanan. Sunyi.) hanya duduk-

duduk seperti dulu kita lakukan. Di halaman bermain Miss Wade… 

(kalimat dalam kurung di antara dialog tersebut merupakan anotasi 

lakuan tokoh) 

3) Dialog 

Dialog merupakan kata atau kalimat yang diucapkan oleh tokoh 

dalam naskah drama. Dialog sendiri berarti percakapan antara dua 

orang atau lebih. Tapi, pada naskah monolog percakapan tersebut 

dilakukan antara tokoh dengan dirinya sendiri atau dengan penonton. 

Dialog dengan dirinya sendiri tersebut disebut solilokui. 

Apakah semua naskah drama harus ada dialognya? Tidak. "Laku 

Tanpa Kata" (Samuel Beckett) merupakan naskah drama yang hanya 

terdiri dari anotasi-anotasi saja. 

Dialog juga sering disebut dengan line atau wawancang. 

4) Pembagian Babak dan Adegan 

Babak merupakan permasalah besar yang menjadi pembentuk 

cerita dari naskah drama. Babak sendiri merupakan kumpulan dari 

adegan-adegan yang menjadi bagian dari sebuah cerita. Sementara 

adegan adalah peristiwa-peristiwa kecil yang terikat pada babak. 

Berikut ini adalah beberapa contoh model pembagian babak. 

a. Model 1 

Model ini termasuk model lama. Model ini diperkenalkan oleh 

http://banknaskah-fs.blogspot.com/2012/05/laku-tanpa-kata-1.html
http://banknaskah-fs.blogspot.com/2012/05/laku-tanpa-kata-1.html
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Wiliam Shakespeare. Dia membagi naskah drama dalam LIMA 

BABAK atau "Lima Permasalahan". 

Babak Pertama. Penjelasan dari narator mengenai latar belakang 

tokoh-tokoh, waktu dan lokasi peristiwa, dan harapan dari 

pengarangnya. 

Babak Kedua. Lakon berkembang, masalah datang. 

Babak Ketiga. Pro dan kontra terjadi, konflik tercipta. 

Babak Keempat. Klimaks dari permasalahan dan anti-klimaks 

menuju jalan keluar. 

Babak Kelima. Penyelesaian. Lakon ditutup oleh narator, yang 

biasanya ikut memandu jalannya lakon, memandu penonton untuk 

memahami, bahkan ikut menafsir isi lakon dan mengomentarinya. 

b. Model 2 

Model ini juga termasuk model lama. Pembagian babak terbagi 

menurut setting tempat atau setting waktu. 

c. Model 3 

Model ini sering disebut sebagai "Adegan Prancis". Para penulis 

Prancis biasanya membagi babak berdasarkan pemunculan tokoh 

baru. Model ini juga termasuk model lama. 

d. Model 4 

Model ini tidak menggunakan babak atau adegan, namun hanya 

simbol-simbol (angka atau huruf), sebagai tanda pembagi, 

misalnya: SATU, DUA, TIGA, dan seterusnya. Atau 1, 2, 3, dan 
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seterusnya. Atau I, II, III, dan seterusnya. 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius  yang berarti “ 

tengah ‟Perantara‟ (Azhar, 2004: 3). Secara harfiah, kata media berarti 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan. Ada beberapa 

pengertian media yang dikemukakan oleh sejumlah ahli tentang media 

pendidikan, yaitu Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan 

(Sardiman, 1996: 19) memberikan batasan media pendidikan sebagai 

salah satu bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

Informasi, Naitional Educational Asociation (NEA) (Sardiman, 1996 :19) 

menyatakan bahwa media pendidikan adalah bentuk–bentuk komunikasi, 

baik cetak maupun audiovisual serta segala peralatannya. 

Selanjutnya, Heinin, dkk. (dalam Azhar, 2004: 4), mendefinisikan 

istilah medium sebagai perantara yang mengajar informasi antara sumber 

dan penerima. Hamidjojo (dalam Latuheru, 1993) memberi batasan media 

sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk 

menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat sehingga 

ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada 

penerima yang dituju. 

Fathurrohman (2007: 65) mengatakan bahwa: 
 
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 
berarti tengah, perantara, atau pengantar. Atau dengan kata lain 
media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 



33 

 

 

pesan kepada penerima pesan. Media dalam arti yang terbatas, 
yaitu sebagai alat bantu pembelajaran.  
 
Hal ini berarti media sebagai alat bantu yang digunakan guru 

untuk: memotivasi belajar peserta didik, memperjelas informasi/pesan 

pengajaran, memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting, memberi 

variasi pengajaran, memperjelas struktur pengajaran. Di sini media 

memiliki fungsi yang jelas yaitu memperjelas, memudahkan dan membuat 

menarik pesan kurikulum yang akan disampaikan oleh guru kepada 

peserta didik sehingga dapat memotivasi belajarnya dan mengefisienkan 

proses belajar. Gerald dan Ely (dalam Azhar, 2004: 3) menyatakan 

bahwa:  

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 
berarti „tengah‟,‟perantara‟ atau pengantar. Media apabila 
dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 
kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 
memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  
 
Dalam pengertian ini, guru, buku teks dan lingkungan sekolah 

merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memperoses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. Suparman (1997:17) mendefinsikan, media 

merupakan alat yang dgunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi 

dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan menurut AECT 

(Association of Education and Communication Technology, 1977) 

memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang 
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digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Menurut 

Hamidjodjo (dalam Azhar, 2004: 4) memberi batasan:  

Media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh 
manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau 
pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang 
dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju.  
 
Sedangkan dalam pedoman umum tentang media pendidikan, 

Direktorat Sarana Pendidikan (1987: 14) menggariskan sebagai berikut: 

1. Secara umum media adalah segala jenis sarana pendidikan 
yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses belajar 
mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pencapaian tujuan  pendidikan (dalam arti ini media yang 
menggunakan alat penampil, peta, globe, model dan 
sebagainya). 

2. Secara khusus, media pembelajaran diartikan sebagai 
perantara dengan menggunakan alat penampil dalam proses 
belajar mengajar untuk meningkatkan efisiensi pencapaian 
tujuan pendidkan (dalam arti ini media mencakup kaset, audio, 
slide, OHP, LCD, flm, radio, televisi) 
 

Dari pendapat para ahli tentang pengertian media pendidikan 

dapat disimpulkan bahwa media merupakan wadah dari pesan yang oleh 

sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran/penerima 

pesan. Materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan 

tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. 

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi. 

Kegiatan belajar dengan media pembelajaran terjadi bila ada komunikasi 

antar sumber dengan penerima pesan melalui media tersebut. Hamalik 

(dalam Azhar, 2004: 1) mengemukakan bahwa:  

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 
dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 
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membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 
bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.  

 
Sejalan dengan Ibrahim (dalam Azhar, 2004: 16) berpendapat 

bahwa: 
Pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang dan 
gembira bagi siswa dan memperbaharui semangat mereka, 
membantu memantapkan pengetahuan pada benak para siswa 
serta menghidupkan pelajaran. 
 

  Sedangkan Rossi dan Bredle (dalam Sanjaya, 2006: 163) 

mengemukakan pendapatnya tentang media bahwa:  

Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat 
dpakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, Koran, 
majalah dan sebagainya. 
 
Lebih lanjut menurut Rossi dan Bredle (dalam Sanjaya, 2006: 164) 

mengatakan bahwa:  

Alat-alat semacam radio dan televisi kalau digunakan dan 
diprogram untuk pendidikan maka merupakan media 
pembelajaran. Belajar tidak selamanya bersentuhan dengan hal-
hal yang kongkrit, baik dalam konsep maupun fakta. Bahkan 
dalam realitasnya belajar seringkali bersentuhan dengan hal-hal 
yang bersifat kompleks, maya dan di balik realitas.  
 

Sejalan dengan pendapat Rossi dan Bredle, Fathurrohman (2007: 

65) mengatakan bahwa:  

Media memiliki andil untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak dan 
menunjukkan hal-hal yang tersembunyi. Ketidakjelasan bahan ajar 
dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 
Bahkan dalam hal-hal tertentu media dapat mewakili kekurangan 
guru dalam mengkomunikasikan materi pelajaran.Belajar dapat 
dartikan sebagai tingkah laku melalui pengalaman.  

 
Sanjaya berpendapat (2006: 164) tentang pentingnya media 

pembelajaran mengatakan bahwa:  

Pengalaman belajar dapat berupa pengalaman langsung dan 
pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung adalah 
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pengalaman yang diperoleh melalui aktivitas sendiri pada situasi 
yang sebenarnya. Pengalaman langsung merupakan proses 
belajar yang sangat bermanfaat, sebab dengan mengalami secara 
langsung kemungkinan kesalahan persepsi akan dapat dihindari 
namun pada kenyataannya tidak semua bahan pelajaran dapat 
disajikan secara langsung. Untuk memberikan pengalaman yang 
tidak mungkin disajikan secara langsung, maka guru memerlukan 
alat bantu dengan media atau alat peraga pembelajaran.  
 
Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan 

pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale (dalam Azhar, 2004: 11) 

melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut 

pengalaman (cone of experience). Kerucut Edgar Dale pada saat ini 

dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media apa yang 

sesuai agar siswa memperoleh pengalaman belajar secara mudah. 

Kerucut ini merupakan elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan 

pengalaman yang dikemukakan oleh Bruner (dalam Azhar, 2004: 7) yaitu 

pengalaman langsung (enactive), pengalaman piktorial/gambar (iconic), 

dan pengalaman abstrak (symbolyc).  

Ketiga tingkatan pengalaman ini saling berinteraksi dalam upaya 

memperoleh pengalaman (pengetahuan, keterampilan, atau sikap). Hasil 

belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkrit), 

kenyataan yang ada di  lingkungan kehidupan seseorang kemudian benda 

tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin ke atas di 

puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. Urutan-

urutan ini tidak berarti proses belajar dan interaksi belajar mengajar harus 

selalu dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis 

pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan  dan kemampuan 
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kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi 

belajarnya 

b. Jenis–jenis Media Pembelajaran. 

Brigs (dalam Sardiman, 1996: 23) mendefinisikan tiga belas 

macam media yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu : 

objek, model, suara langsung , rekaman radio, media cetak, pembelajaran 

terprogram, papan tulis, media transparansi, film rangkai, film bingkai, film, 

televisi, dan gambar. 

Sardiman, (1996: 24-25) mengemukakan karakteristik alat peraga 

yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar sebagai berikut : 

1) Papan Tulis dan Papan Planel 

Papan tulis dan papan planel merupakan peralatan tradisional yang 

sangat diperlukan keberadaannya di dalam kelas. Alat itu cocok 

digunakan untuk semua tingkatan pendidikan. 

2) Media Grafis 

Media Grafis tergolong media visual (pandang) yang menyalurkan 

pesan dari sumber kepenerima dengan mengandalkan indra 

penglihatan. Yang termasuk alat peraga jenis ini adalah gambar, 

sketsa, diagram, bagan , grafik, kartun, poster, dan peta. 

3) Media Audio 

Media audio berkaitan dengan pendengaran. Pesannya dituangkan 

dalam bentuk auditif. Media ini memiliki perangkat lunak (software) 

dan perangkat keras (Hardware). Yang termasuk di dalam alat peraga 
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ini antara lain radio, alat perekam pita magnetik, dan laboraturium 

bahasa. 

4) Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam (Still ployectid medium) adalah alat untuk 

menyalurkan pesan dengan cara diperoyeksikan dengan proyektor  

agar dapat dilihat oleh sasaran. Berbagai jenis media proyeksi diam, 

antara lain : Film bingkai (slide), film rangkai (film strip), overhead 

proyektor, proyektor opague, tachitoscope, micropojection, dan 

micrifilm 

c. Fungsi Media sebagai Alat Peraga dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia 

 
Encyclopedia of Education Research (dalam Hamalik, 1994: 

15) merinci fungsi media pendidikan sebagai berikut : (1) meletakkan 

dasar-dasar yang konkret untuk berpikir; (2) memperbesar perhatian 

siswa: (3) meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan 

belajar sehingga membuat siswa menguasai pengajaran secara lebih 

mantap: (4) memberikan pengalaman nyata yang dapat 

menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa: (5) 

membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa: (6) menumbuhkan pemikiran 

yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup, dan (7) 

menumbuhkan pengalaman yang tidak mudah diperoleh  dengan cara 

lain serta membantu efesien dan keragaman yang lebih banyak dalam 

belajar. 
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Dengan demikian, penggunaan media pendidikan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia berarti memberikan pengalaman 

belajar kepada siswa dari pembelajaran yang bersifat abstrak menuju 

suatu pembelajaran yang lebih konkret. 

5. Iklan sebagai Media  

a. Pengertian Iklan 

Kata iklan berasal dari bahasa Arab, yaitu i’ lan yang berati “ 

pemberitahuan atau kabar yang disiarkan“ iklan tidak lain adalah 

kabar kepada umum dengan pujian tentang barang dagangan supaya 

laku. Akan tetapi, kata iklan mengalami pengeseran makna ke arah 

reklame yang berarti adanya pemberitahuan. 

Pengertian Iklan menurut Kasali (1992:21), secara sederhana 

iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk 

yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media 

Kridalaksana (1989: 30) menyatakan bahwa iklan adalah 

suatu bentuk pemberitahuan itu bersifat promosi terhadap suatu 

produk untuk dipasarkan kepada masyarakat umum. Van Bale dan 

Hollande (dalam Winardi, 1992: 1) menyatakan bahwa reklame berarti 

satu kesatuan bahasa yang menarik yang ditujukan kepada kelompok 

pembeli tertentu, dilaksanakan oleh produsen atau pedagang guna 

menawarkan barang–barang atau jasa yang dapat menguntungkan 

mereka. Subakti (dalam Sudiana, 1986: 6) mengemukkan bahwa iklan 

pengumuman melalui radio atau televisi untuk memperkenalkan atau 
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memberitahukan suatu barang dan jasa. Iklan berfungsi 

mempengaruhi dan membimbing konsumen untuk mengetahui produk 

dari suatu perusahaan. 

Iklan dapat saja disajikan dengan kalimat yang panjang dan 

bahkan ada yang berupa artikel dalam media cetak (koran, majalah, 

buku, telepon, dan lain-lain) maupun media elektronik (televisi, radio, 

filam). Dari berbagai macam iklan yang didengar atau yang dilihat, 

pada dasarnya berisi penyampaian kesan-kesan, terutama di bidang 

komersial atau bidang sosial lainnya. Salah satu hal yang menarik 

dalam iklan adalah kesan yang disampaikan dan dapat merangsang 

perhatian, terutama dari segi pemakaian bahasa pada prinsipnya, 

iklan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia yan 

memberikan informasi atau berita tentang barang atau produk dan 

jasa kepada masyarakat konsumen secara luas. 

Iklan merupakan suatu saran yang digunakan oleh manusia 

dalam memberikan informasi tentang suatu barang produk atau jasa 

kepada masyarakat. Iklan dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

pemasaran, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang. Iklan dapat digunakan untuk mendapatkan lebih banyak 

calon pembeli dalam yang waktu yang singkat. Efek periklanan yang 

berhasil adalah barang produk atau jasa yang diiklankan akan melekat 

lama dalam ingatan masyarakat luas. 
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b. Jenis- jenis Iklan 

Iklan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan 

berdasarkan beberapa aspek. Jefkins (dalam Erna, 2001: 19) 

menggolongkan iklan dalam tujuh kategori pokok, yaitu iklan 

konsumen, iklan, bisnis, iklan perdagangan, iklan eceran, iklan 

keuangan, iklan lowongan kerja, iklan gagasan “sosial politk“ 

1) Iklan  Konsumen 

Pada umumnya, barang yang dibeli oleh masyarakat disebut 

barang  konsumen, seperti bahan makanan, shampo, sabun, dan 

lain-lain. Keseluruhan barang tersebut diiklangkan media cetak 

dan media elektronika. 

2) Iklan Bisnis 

Kegunaan iklan ini untuk mempromosikan barang dan jasa 

kepada konsumen. Artinya, baik pemasang maupun saran iklan 

adalah mereka yang berkecimpung dalam suatu bisnis                    

(perusahaan). 

3) Iklan Perdagangan 

Iklan ini secara khusus ditujukan kepada distributor, pedagang 

loakan besar, agen, eksportir, dan pedagang kecil. Barang – 

barang yang diiklankan itu adalah barang yang akan dijual 

kembali. 
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4) Iklan Eceran 

Keunikan iklan eceran karena karakteristik berada di antara iklan 

barang dagangan dan iklan barang konsumen. Contoh yang 

paling mencolok ialah iklan yang dipromosikan pada pasar 

swalayan atau toko serba ada yang berukuran besar. Iklan ini 

dibuat oleh pihak perusahaan. 

5) Iklan Keuangan 

Secara umum, iklan-iklan keuangan meliputi iklan-iklan untuk 

bank, jasa, tabungan, asuransi, dan investasi. 

6) Iklan Lowongan Kerja 

Secara garis besarnya iklan ini terdiri atas dua jenis, yaitu iklan 

yang diisi oleh pencari kerja dan iklan yang berasal dari lembaga, 

perusahaan, atau biro-biro rekrumentasi yang diberi wewenang 

untuk mencari dan memiliki calon pencari kerja. 

7) Iklan Gagasan “ Sosial Politik ” 

Iklan jenis ini tergolong baru, misalnya : iklan layanan pemilu, 

layanan sosial, dan iklan partai politik. 

Pendapat lain dikembangkan Liliweri (1992:33) yang 

menguraikan jenis–jenis iklan sebagai berikut : 

1) Pembagian iklan secara umum, yaitu :(a) iklan tanggung jawab 

sosial yang terbagi atas: iklan anjuran dan iklan penggambaran 

sosial, (b) iklan bantahan, (c) iklan pembelaan, (d) iklan 

perbaikan, (e) Iklan keluarga. 
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2) Pembagian iklan secara Khusus, yaitu : 

a) Iklan berdasarkan banyaknya sasaran psikografis, yang 

meliputi : iklanuntuk  konsumen dan iklan untuk  bisnis, 

b) Iklan berdasarkan geografis, yang meliputi : iklan 

internasional, iklan nasional, iklan regional, dan iklan lokal, 

c) Iklan berdasarkan media, yang meliputi : iklan media produk 

dan bukan produk, iklan komersial dan bukan komersial, 

serta iklan berdampak langsung dan tidak langsung. 

c. Fungsi Iklan 

Iklan bertujuan memperkenalkan suatu produk, memelihara 

nama baik perusahaan, membujuk komunikasi untuk membeli produk. 

Agar pembeli atau pemakai dapat mengetahui hal yang akan 

diinformasikan, fungsi tidak boleh diabaikan. Susanto (1974: 204) 

mengemukakan bahwa fungsi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu : 

1) Segi komunikator , yakni : 

a) Menambah penggunaan dari barang atau jasa yang dianjurkan; 

b) Menambah kuantitas pemakai, 

c) Memberi suatu kesempatan luar biasa apabila menggunakan 

barang atau jasa yang disebut dalam message : 

d) Memungkinkan barang atau jasa yang dikeluarkan langsung 

dikenal sumber pembuatannya. 

e) Memberi suatu layanan yang layak: 
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f) Meniadakan kesan-kesan yang buruk tentang barang atau jasa 

yang diberikan 

g) Memberi kemungkinan barang atau jasa yang dianjurkan 

sebagai pengganti barang yang ada kemiripannya: 

h) Mencapai orang yang dapat mempengaruhi calon pembeli: 

i) Memperoleh pengertian dari masyarakat terhadap barang yang 

mungkin kurang peminatnya; 

j) Memperkuat situasi dalam pemasaran. 

2) Segi Komunikan, yakni : 

a) Sebagai pelayanan praktis berupa pelayanan kebutuhan atau 

pemberi informasi yang sedang dicarinya 

b) Lebih mengarahkan perhatian kepada kebutuhan atau 

keuntungan; 

c) Pembatasan harga dalam bentuk harga terendah atau harga 

tertinggi. 

d) Komunikan sebagai pemakai menuntut adanya harga tertentu 

dengan mutu tertentu, kurang atau di bawah standar, maka 

komunikan akan mencari barang produk lain, hal ini akan 

melahirkan standardisasi mutu barang dan harga. 
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B. Kerangka Pikir 

Dalam Kurikulum 2006 (KTSP), pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMP menuntut siswa terampil berbahasa, baik secara lisan maupun 

tulisan. Salah satunya adalah terampil menulis naskah drama sederhana. 

Untuk menciptakan peserta didik yang terampil menulis, seorang 

guru harus mampu memilih dan menerapkan metode, strategi, serta 

media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satu strategi belajar mengajar yang dapat diterapkan oleh guru 

untuk meningkatkan pembelajaran menulis bahasa Indonesia yaitu 

menggunakan media iklan. Iklan ini dapat menggugah rasa peserta didik 

menciptakan ide dan kemudian dituangkan ke dalam tulisan yang bersifat 

persuasi. 

Untuk mengukur peningkatan kemampuan menulis naskah drama 

melalui penerapan media iklan, maka digunakan tes menulis drama 

berdasarkan iklan yang telah disediakan. Dalam pelaksanaannya, peniliti 

melakukan pretest kepada siswa menulis naskah drama tanpa 

menggunakan media iklan, setelah itu dilanjutkan dengan posttest kepada 

siswa menulis naskah drama dengan menggunakan media iklan. Hasil 

tersebut dianalisis sehingga menghasilkan temuan tentang penerapan 

media iklan dalam meningkatkan kemampuan menulis naskah drama 

siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa. 
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Secara skematis, kerangka penelitian ini dapat digambarkan 

dalam bagan berikut ini . 
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, kajian 

pustaka, maupun kerangka pikir, dalam penelitian ini digunakan hipotesis 

sebagai berikut : pemanfaatan media iklan efektif terhadap peningkatan 

kemampuan menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga 

Gowa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pemanfaatan 

media iklan sebagai variabel bebas dan kemampuan menulis naskah 

drama sebagai variabel terikat. 

Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre-

eksperimen model pre-test post-test one group design yaitu eksperimen 

yang dilakukan pada satu kelompok tanpa kelompok pembanding.  

Menurut Sugiyono (2008: 414) bahwa Pre-test post-test one group 

design adalah penelitian yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum 

eksperimen (pre-test) dan sesudah ekperimen (post-test) dengan satu 

kelompok subjek. 

Adapun desain penelitiannya sebagai berikut: 

  

  

     (Sugiyono, 2008: 415) 

Keterangan: 

O1 = Pengukuran pertama subjek penelitiam sebelum perlakuan 

X = Triathmen atau perlakuan pada subjek penelitian 

O2 = Pengukuran pertama subjek penelitiam setelah perlakuan 

 

 

O1 X O2 
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B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 di kelas IX SMP 

Negeri 4 Pallangga Gowa. Peneliti memilih lokasi di sekolah ini, selain 

letaknya tidak jauh dari tempat domisili, juga karena peneliti bertugas 

sebagai guru di sekolah tersebut. Dalam hal ini peneliti sangat merasakan 

manfaat dari kegiatan penelitian ini, sebab selain dapat meningkatkan 

kompetensi sebagai tenaga pendidik khususnya sebagai guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut.  

C. Definisi Operasional Variabel 

  Agar tidak meluasnya cakupan penelitian, maka dibuatlah definisi 

operasional atau batasan istilah penelitian sebagai berikut: 

1. Media iklan adalah sarana pembelajaran yang berbentuk 

pemberitahuan, bersifat promosi dan dapat ditampilkan di media 

elektronik dan cetak. 

2. Menulis naskah drama adalah penyajian tulisan dalam bentuk naskah 

dialog yang dapat digunakan untuk pementasan drama.  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi. 

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas IX SMPN 4 

Pallangga Gowa yang berjumlah 160 orang yang terbagi ke dalam lima 

kelas. Diasumsikan bahwa populasi dalam penelitian ini bersifat semi 

homogen karena penempatan siswa dalam suatu kelas tidak didasarkan 
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pada tingkat prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Untuk lebih 

jelasnya, keadaan populasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Keadaan Populasi 

No. K e l a s J u m l a h 

1 

2 

3 

4 

5 

IX  1 

IX  2 

IX  3 

IX  4 

IX  5 

35 Orang 

31 Orang 

31 Orang 

31 Orang 

32 Orang 

J u m l a h 160 Orang 

          Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Pallangga Gowa 

2. Sampel 

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

random sampling, artinya penentuan sampel secara acak dan dilakukan 

melalui undian dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan 

analisis. Hal ini didasarkan atas pertimbangan keterbatasan waktu, 

tenaga, dana, dan karakteristik penelitian. Penelitian ini memilih kelas IX. 

5 dari beberapa kelas lainnya secara acak dengan pertimbangan, bahwa 

semua kelas sifanya homogen dan tidak ada perbedaan antara kelima 

kelas tersebut, sehingga memilih kelas IX. 1 dianggap dapat mewakili 

kelas IX, dan juga pada persoalan efektivitas penelitian karena peneliti 

juga mengajar di kelas tersebut. Jadi, sampel penelitian ini ditetapkan 

satu kelas dari jumlah populasi berjumlah 35 orang. 
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Tabel 3.2. Sampel penelitian 

K e l a s Keterangan 

IX.1 35  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes unjuk 

kerja berupa tes menulis naskah drama. Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto 2006:150). Adapun 

Instrumen tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menulis naskah drama berdasarkan media iklan diadopsi dari 

Nurgiyantoro (2003) sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Model penilaian menulis dengan pembobotan   

 
 
No 

 
 

Aspek Penilaian 

Rentang Skor  
 

Bobot 

Bobot x 

Skor 

Maks 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. Pengembangan alur      4 20 

2. Kejelasan tokoh dan watak      2 10 

3. Pengembangan 

dialog/percakapan 

      
4 

 
20 

4. Kesesuaian latar      2 10 

5. Kesesuaian tema dan 
amanat 

     
2 10 

6. Penggunaan petunjuk 
teknis 

     
2 10 

7. Kaidah penulisan naskah 
drama 

     
4 20 
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Jumlah 20 100 

Aspek penilaian di atas akan dijabarkan dengan pedoman 

penilaian yang memuat semua aspek penilaian, indikator penilaian, skor, 

dan bobot. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 Rubrik Penilaian Menulis Naskah Drama 

No 
Aspek 

penilaian 
Indikator penilaian Skor Bobot 

1 Pengembang
an alur 

a) Pengembangan alur sesuai 
dengan iklan dan mengandung 
konflik yang mendukung. 

b) Pengembangan alur kurang 
sesuai dengan Iklan, tetapi tidak 
mengandung konflik. 

c) Pengembangan alur seuai dengan 
Iklan, tetapi tidak mengandung 
konflik. 

d) Pengembangan alur tidak sesuai 
dengan Iklan dan tidak 
mengandung konflik. 

e) Pengembangn alur tidak sesuai 
dengan kartu gamabr dan tidak 
mengandung konflik. 

 
5 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

4 

2 Kejelasan 
tokoh dan 
watak 

a) Karakter tokoh digambarkan 
secara jelas dan sesuai dengan 
Iklan. 

b) Karakter tokoh digambar kurang 
jelas, tetapi sesuai dengan Iklan. 

c) Karakter tokoh digambarkan jelas, 
tetapi kurang sesuai dengan Iklan. 

d) Karakter tokoh digambarkan 
kurang jelas dan kurang sesuai 
dengan Iklan. 

e) Karakter tokoh digambarkan tidak 
jelas dan tidak sesuai dengan 
Iklan. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

2 

3 Pengembang
an dialog/ 
percakapan 

a) Pengembangan dialog sesuai 
dengan adegan tokoh dalam 
Iklan. 

b) Pengembangan dialog sesuai 
dengan adegan tokoh dalam 

 
5 
 

4 
 

4 
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Iklan, tetapi kurang jelas. 
 

c) Pengembangan dialog kurang 
sesuai dengan adegan tokoh 
dalam Iklan, tetapi jelas. 

d) Pengembangan dialog kurang 
sesuai dengan adegan tokoh 
dalam kartu gamabr dan kurang 
jelas. 

e) Pengembangan dialog adegan 
tokoh tokoh dalam Iklan. 

 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

4 Kesesuaian 
latar 

a) Latar menggambarkan 3 aspek 
(tempat, waktu, suasana) dan 
sesuai dengan Iklan. 

b) Latar menggambarkan 3 aspek 
(tempat, waktu, suasana) tetapi 
kurang sesuai dengan Iklan. 

c) Latar menggambarkan 2 aspek 
dan sesuai dengan Iklan. 

d) Latar menggambarkan 2 aspek 
dan kurang sesuai dengan Iklan. 

e) Latar menggambarkan 1 aspek 
dan tidak sesuai dengan Iklan. 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

2 
 

1 

2 

5 Kesesuaian 
tema dengan 
amanat 

a) Amanat yang dituangkan sangat 
sesuai dengan tema cerita dalam 
Iklan. 

b) Amanat yang dituangkan sesuai 
dengan tema cerita dalam Iklan. 

c) Amanat yang dituangkan cukup 
sesuai dengan cerita dalam Iklan. 

d) Amanat yang dituangkan kurang 
sesuai dengan tema cerita dalam 
Iklan. 

e) Amanat yang dituangkan tidak 
sesuai dengan tema cerita dalam 
Iklan. 

5 
 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 

2 
 
 
 
 
 

6 Penggunaan 
petunjuk 
teknis 

a) Petunjuk teknis sesuai dengan 
dialog tokoh. 

b) Petunjuk teknis sesuai dengan 
dialog tokoh tetapi kurang tepat 
dalam penempatannya. 

c) Petunjuk teknis kurang sesuai 
dengan dialog tokoh tetapi tepat 
dalam penempatannya. 
 

d) Petunjuk teknis kurang sesuai 

5 
 

4 
 
 

3 
 
 
 

2 

2 
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dengan dialog tokoh dan kurang 
sesuai dalam penempatannya. 

e) Petunjuk teknis tidak sesuai 
dengan dialog tokoh. 

 
 

1 

7 Kaidah 
penulisan 
naskah 
drama 
(pengenalan 
tokoh, prolog 
dan epilog, 
penggunaan 
tanda baca, 
dan 
kelengkapan 
unsur naskah 
drama) 

a) Naskah drama sangat sesuai 
dengan kaidah penulisan naskah 
drama. 

b) Naskah drama sesuai dengan 
kaidah penulisan naskah drama. 

c) Naskah drama cukup sesuai 
dengan kaidah penulisan naskah 
drama. 

d) Naskah drama kurang sesuai 
dengan kaidah penulisan naskah 
drama. 

e) Naskah drama tidak sesuai 
dengan kaidah penulisan naskah 
drama. 

 
5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 

4 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik statistik inferensial. Adapun langkah–langkah 

menganilisis data sebagai berikut : 

Analisis data penelitian dimaksudkan untuk menganalisis data hasil 

penelitian yang berkaitan dengan penulisan naskah drama. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan analisis t- tes. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran kemampuan siswa dalam menulis naskah drama sebelum 

dan setelah perlakuan berupa pemberikan media Iklan. Untuk 

keperluan tersebut, maka dilakukan perhitungan rata-rata skor peubah 

dengan rumus:  
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 N

Xi
Me




      (Sugiyono, 2008:49)

  

Di mana: 

Me  : Mean (rata-rata)  

Xi : Nilai X ke i sampai ke n 

N : Banyaknya subjek 

Guna memperoleh gambaran tentang kemampuan menulis 

naskah drama siswa di SMPN 4 Palangga Gowa sebelum (pretest) 

dan sesudah perlakuan (posttest) maka untuk keperluan tersebut, 

maka dibuatkan tabel distribusi frekuensi dan persentase dengan 

rumus persentase, yaitu:   

%100x
N

f
P 

             (Tiro, 2004 : 242) 

 
Di mana:  
 
P : Persentase 
f : Frekuensi yang dicari persentase 
N : Jumlah subjek (sampel) 

2. T- tes 

Untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian mengenai 

perbedaan dikemukakan oleh Sudijono (2010:306) dengan dengan 

rumus: 
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Keterangan: 
 
MD  = Mean Diffrence 

SEMD = Standar Error MD 

Tingkat signifikan yang digunakan α = 0,05 dengan kriteria 

adalah tolak Ho jika t hitung ≥ t tabel dan diterima Ho jika t hitung ≤ t tabel 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

  Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre-

eksperimen model pre-test post-test one group design yaitu eksperimen 

yang dilakukan pada satu kelompok tanpa kelompok pembanding. Satu 

kelas yang ditelliti adalah kelas IX.1 yang berjumlah 35 orang. Tahapan 

penelitian yang dilakukan adalah melakukan pretest sebagai tahap awal, 

kemudian melakukan pembelajaran penulisan naskah drama yang 

dilakukan selama 4 kali pertemuan, setelah itu dilakukan posttest sebagai 

tahap akhir dari kegiatan penelitian pembelajaran menulis cerpen dengan 

penerapan  media iklan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis 

berikut ini: 

1. Pelaksanaan pembelajaran menulis naskah drama dengan 
penerapan media iklan siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa 
 

  Pelaksanaan kegiatan penelitian dibagi dalam tiga tahap, yaitu 

tahap awal, pelaksanaan, dan tahap akhir. 

a. Tahap awal 

  Tahapan ini memuat kegiatan peneliti dalam menyusun intrumen 

kegiatan serta melakukan persiapan pelaksanaan dengan melakukan 

koordinasi dan konsultasi dengan pihak sekolah. Peneliti pada tahap ini 

juga mempersipkan semua bahan atau media pelaksanaan berupa video 

iklan yang disiapkan untuk empat kali pertemuan.  
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  Tahapan ini juga dilakukan pretest dengan meminta siswa menulis 

drama pendek di luar waktu penelitian, dilakukan pada tanggal 01 Maret 

2016 pada kelas penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

  Tahapan ini dalah tahap pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan 

selama empat kali pertemuan yaitu pada tanggal 7, 8, 14, dan 15 Maret 

2016. Penelitian pada tahap ini dilakukan pada jam pelajaran bahasa 

Indonesia dengan rencana pembelajaran sebagai berikut: 

1) Awal 

a) Peneliti membimbing siswa dan mengarahkan siswa untuk berdoa 

sebelum belajar.  

b) Peneliti melakukan apersepsi dengan meminta siswa mengingat 

kembali contoh-contoh drama yang pernah disaksikan, kemudian 

guru melakukan presensi serta memberi motivasi awal tentang 

menjadi seniman-seniman yang kreatif dalam mencipta naskah 

drama. 

2) Inti  

a) Peneliti membentuk kelompok 5 dengan 6 orang dalam kelompok, 

satu kelompok berjumlah 7 orang, dengan teknik memberi nomor 1-

5 bergabung bersama nomor yang sama. 

b) Peneliti memutarkan dua iklan nonkomersial tentang hidup yang 

harus saling menolong. 
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c) Peneliti meminta siswa berdiskusi tentang masalah yang 

ditampilkan dalam iklan, dan kemuningkannya ditulis menjadi 

naskah drama pendek. 

d) Setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya, kelompok lain 

menanggapi. 

e) Peneliti meminta siswa membuat drama pendek dengan cara 

berkelompok.  

f) Satu kelompok diminta mempresentasikan hasil kelompoknya, dan 

kelompok lain menanggapinya. 

g)  Peneliti mengumpulkan hasil kerja kelompok. 

3) Akhir  

h) Peneliti memberikan masukan cara, dan teknik menulis drama 

singkat 

i) Peneliti mengakhiri proses pembelajaran pada setiap pertemuan. 

 Tahapan pelaksanaan ini dilakukan secara konsisten selama empat 

kali pertemuan, dengan cara yang sama tanpa refleksi atau perubahan 

pada setiap pertemuan, hal ini untuk menghidari pelaksanaan penelitian 

ini seperti penelitian tindakan kelas yang memiliki refleksi dan perubahan 

pada setiap pertemuan.  

c. Tahap akhir 

  Tahapan akhir adalah tahapan posttest. Tahapan ini dilakukan 

diluar tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu pada tanggal 16 Maret 2016. 
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Tahapan ini adalah tahapan mengumpulkan data hasil pretest dan 

posttest untuk dilakukan analisis deskriptif dan statistik. 

2. Analisis deskriptif pembelajaran menulis naskah drama dengan 
penerapan media iklan siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa 
 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik 

setiap variabel penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, 

rata-rata (mean), medium, modus, standar deviasi, dan persentase. Untuk 

mengetahui distribusi frekuensi maka data pretest dan posttest di 

intervalkan berdasarkan skor tertinggi (96) dikurangkan skor terendah (53) 

dibagi dengan lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah, maka interval frekuensi adalah 8,6. 

4.1  Kategori dan persentase hasil pretest dan posttest pembelajaran 
menulis drama dengan penerapan media iklan 

 

Interval Kategori 

Pretestt Posttest 

F % F % 

87 – 96 Sangat Tinggi 0 0 26 74 

79 – 86 Tinggi 0 0 5 14 

70 – 78 Sedang  0 0 2 6 

62 – 69 Rendah 22 63 2 6 

53 – 51 Sangat Rendah 13 37 0 0 

Jumlah 35 100 35 100 

   Sumber : Hasil angket 
 

  Hasil analisis deskriptif (lampiran 3 tabel frekuensi statistik) 

menunjukkan bahwa skor tertinggi pembelajaran menulis drama dengan 

media iklan sebelum perlakuan (pretest) adalah 67 dan skor terendah 
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adalah 53, rangenya adalah 14. Dari data tersebut dapat diketahui pula 

bahwa skor yang paling banyak (mode) adalah 64. Median adalah 63 

dengan standar deviasi 3,6, sedangkan rata-rata (mean) skor data hasil 

pengukuran sebelum perlakuan (pretest) sebesar 61,5. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran menulis drama dengan media iklan 

sebelum perlakuan (pretest) berada pada kategori rendah atau 63%. 

  Setelah mengalami perlakuan berupa penerapan media iklan, maka 

diketahui bahwa skor tertinggi pembelajaran menulis drama dengan media 

iklan setelah perlakuan (posttest) adalah 96 dan skor terendah adalah 62, 

rangenya adalah 51. Dari data tersebut dapat diketahui pula bahwa skor 

yang paling banyak (mode) adalah 88. Median adalah 88 dengan standar 

deviasi 7,1, sedangkan rata-rata (mean) skor data hasil pengukuran 

setelah perlakuan (posttest) sebesar 86,5. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran menulis drama dengan media iklan 

setelah perlakuan (posttest) berada pada kategori sangat tinggi atau 74%. 

3. Analisis statistik Inferensial perbedaan setelah dan sebelum 
penerapan media iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas 
IX SMPN 4 Pallangga Gowa 
 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

Test dengan kriterian penerimaan adalah jika nilai p = significance (sig) 

lebih besar dari tingkatan alpha yang ditentukan (α=0,05) (Kasmadi, 2014: 

116). Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 20 diperoleh nilai sig 0,198 

untuk pretest dan posttest nilai sig 0,120. Karena nilai sig > 0,05 maka Ho 
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diterima. Artinya data dari kedua tes berasal dari distribusi normal (lihat 

lampiran 4)   

b. Pengujian Homogenitas Varians 

Uji homogenitas dilakukan untuk menguji data berasal dari populasi 

yang tidak jauh berbeda keragamannya (homogen), uji yang dilakukan 

adalah levene test dengan kriteria pengujian yang dilakukan yaitu apabila 

nilai p = (sig) lebih besar atau sama dengan alpha yang telah ditetapkan 

(α=0,05) (Kasmadi, 2014: 117), dari output pada test of homogeneity of 

variance. Berdasarkan hasil perhitungan data pretest dan data posttest 

diperoleh nilai sig 0,063 karena nilai sig. 0,063 > 0,05 maka Ho diterima. 

Artinya data dari kedua tes tersebut bervarian homogen. 

c. Uji t 

Hipotesis penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan setelah dan 

sebelum penerapan media iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas 

IX SMPN 4 Pallangga Gowa (H1).” Untuk memenuhi persyaratan uji 

analisis statistik maka hipotesis kerja (H1) diubah ke dalam hipotesis nol 

(H0) sehingga berbunyi ”Tidak ada perbedaan setelah dan sebelum 

penerapan media iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas IX 

SMPN 4 Pallangga Gowa”. Untuk pengujian hipotesis di atas, terlebih 

dahulu disajikan data siswa baik pretest dan posttest. (lihat lampiran 6)  

Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan SPSS 20 

for windows melalui paired sample t-test terdapat perbedaan nilai rata-rata 

setelah perlakuan lebih tinggi dari sebelum diberikan perlakuan, dengan 
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diperoleh  nilai   t-test atau thitung= 18,90 dengan df = 34.  Harga ttabel pada t 

0,05 = 2,03 dengan nilai signifikan (p=sig) = 0,000 < α = 0,05.  

Kriteria untuk uji t adalah tolak Ho jika t hitung ≥ t tabel dan diterima Ho 

jika t hitung ≤ t tabel. (Sudijono (2010:306). Hasil uji menunjukkan t-tes atau 

thitung adalah 18,90 sedangkan ttabel adalah 2,03, maka t hitung ≥ t table yang 

berarti hipotesis Ho yang selalu menyatakan “Tidak ada perbedaan 

setelah dan sebelum penerapan media iklan dalam menulis naskah drama 

siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa” dinyatakan ditolak, artinya 

“Ada perbedaan setelah dan sebelum penerapan media iklan dalam 

menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa.” Hal ini 

juga berarti bahwa penerapan media iklan dalam menulis naskah drama 

dapat dikatakan efektif. 

4. Respons siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran menulis 
naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa 

 
  Respons siswa pada pelaksanaan pembelajaran menulis naskah 

drama di lakukan dalam bentuk penyebaran angket dengan model skala 

Guttman yaitu pertanyaan yang hanya dijawab “ya”,  „tidak” dan “kadang-

kadang” selanjutnya seluruh hasil pertanyaan dikumpulkan dalam 

frekuensi dan persentase jawaban siswa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 Memiliki kesulitan dalam membuat naskah drama 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 30 93,7 

2 tidak 0 0 

3 kadang-kadang 5 6,2 

Jumlah 35 100 

 

  Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa siswa dalam menulis 

naskah memang mengalami kesulitan dalam membuat naskah drama 

yang baik dan sesuai dengan petunjuk penulisan drama, hal ini dapat 

dilihat dari 30 orang atau 93,7% siswa yang membenarkan kesulitasn 

tersebut. 

4.3 Kesulitan anda adalah mencari ide atau tema dalam  
   menulis naskah drama 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 27 84,3 

2 tidak 5 9,3 

3 kadang-kadang 3 6,2 

Jumlah 35 100 

 

  Pada tebel di atas dapat diketahui bahwa kesulitan siswa dalam 

menulis drama adalah mencari ide atau tema ketika akan memulai 

menulis, karena ida merupakan sesuatu yang abstrak yang boleh jadi 

siswa sulit dalam menentukan atau mengambil ide apa yang harus 

ditulisnya. Hal ini diakui oleh siswa karena 27 orang atau 84,3% siswa 

membenarkan masalah tersebut. 
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4.4 Guru harus mencari metode atau cara agar  
         anda paham menulis naskah drama 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 30 93,7 

2 tidak 5 6,2 

3 kadang-kadang 0 0 

Jumlah 35 100 

 

  Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa siswa meminta guru 

untuk mencari cara agar mereka dapat memahami menulis naskah drama, 

karena model atau metode yang biasa atau selama ini dilakukan guru 

boleh jadi belum pas sehingga mereka belum dapat memahami cara 

menulis naskah drama. Hal ini dibenarkan oleh 30 orang atau 93,7% 

siswa yang setuju agar guru mencari metode lain dalam penulisan naskah 

drama. 

4.5 Pemutaran video iklan, anda merasa terbantu dalam mencari ide 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 28 87,5 

2 tidak 4 6,2 

3 kadang-kadang 3 6,2 

Jumlah 35 100 

 

  Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pemutaran media 

dengan video iklan yang ditayangkan pada pembelajaran menulis naskah 

drama, diakui siswa membantu mereka dapat mencari ide peulisan. Hal ini 

diakui oleh 28 orang atu 87,5% siswa menyetujui pernyataan tersebut. 
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4.6 Senang dengan metode pemutaran video iklan 
       dalam menulis naskah drama 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 29 90,6 

2 tidak 4 6,2 

3 kadang-kadang 2 3,1 

Jumlah 35 100 

 

  Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa siswa dalam belajar 

senang dengan metode yang dilakukan oleh guru. Senangnya siswa akan 

berdampak pada penerimaan terhadap materi serta pemahaman yang 

baik terhadap apa yang diajarkan. Hal ini dibenarkan oleh siswa karena 29 

orang atau 90.6% membenarkan masalah tersebut. 

4.7 Naskah drama anda setelah pemutaran video iklan sudah lebih baik 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 23 71,8 

2 tidak 5 12,5 

3 kadang-kadang 7 15,6 

Jumlah 35 100 

 

  Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa naskah drama siswa 

sudah lebih baik setelah dilakukan pemutaran video iklan, perubahan itu 

dirasakan siswa setelah dilakukan treatmen video iklan dalam beberapa 

kali pertemuan. Hal ini dibenarkan oleh 23 atau 71,8% siswa. 
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4.8 Sudah dibimbing guru dalam pembelajaran menulis drama 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 28 87,5 

2 tidak 4 6,2 

3 kadang-kadang 3 6,2 

Jumlah 35 100 

 

  Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran penulisan 

drama oleh guru telah dilakukan sungguh-sungguh dan memiliki dampak 

yang baik bagi siswa. Pembimbingan guru dalam pelaksanaanya 

dipandang baik oleh siswa. Hal ini dibenarkan oleh 28 orang atau 87,5% 

siswa pada pertanyaan tersebut. 

4.9 Mengusulkan agar pelaksanaan pemutaran media iklan  
          dalam penulisan drama lebih bervariasi 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 25 78,1 

2 tidak 10 21,8 

3 kadang-kadang 0 0 

Jumlah 35 100 

 

  Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa siswa mengusulkan 

pelaksanaan yang bervariasi sehingga pemakaian media ini tidak 

membosankan. Variasi ini dapat meliputi jenis iklan yang di mainkan atau 

durasi video iklan, atau pada kontens atau isi iklan yang dapat di 

variasikan. Hal ini dibenarkan oleh 25 orang atau 78,1% siswa 

menghendaki adanya usulan tersebut. 
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4.10 Menyukai jenis iklan yang ditayangkan dalam sebagai media 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 26 81,2 

2 tidak 5 9,3 

3 kadang-kadang 4 9,3 

Jumlah 35 100 

 

  Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanyangan jenis iklan 

yang digunakan dalam pembelajaran sudah disukai atau disenangi siswa. 

Hal ini dibenarkan oleh 26 orang atau 81,2% siswa yang sepakat dengan 

pernyataan tersebut. 

4.11 Mengusulkan agar setiap pembelajaran bahasa indonesia  
         menggunakan media berupa pemutaran film/iklan 

No Option Frekuensi Persentase 

1 ya 20 62,5 

2 tidak 11 31,2 

3 kadang-kadang 4 6,2 

Jumlah 35 100 

 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa siswa juga mengusulkan 

agar pembelajaran bahasa Indonesia secara umum dapat menggunakan 

media baik berupa film atau iklan yang sesuai dengan tema atau 

kompetensi yang diajarkan guru, karena terbukti bahwa pemutaran iklan 

menyenangkan bagi siswa. Hal ini dibenarkan oleh 20 orang atau 62,5% 

yang setuju pada pernyataan tersebut. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

  Menulis drama bagi siswa hampir sama dengan menulis prosa 

pada umumnya, hanya saja dalam menulis drama beberapa aspek seperti 

perhatian khusus pada dialog dan kramagung penting untuk menyusun 

naskah drama yang dapat “hidup” di atas panggung. Hal ini juga 

dinyatakan oleh Luxemburg dkk. (1984:23) mengemukakan bahwa yang 

membedakan naskah drama dengan naskah lain adalah naskah drama 

menggunakan situasi bahasa dialog. Sebagai seni sastra, drama harus 

ditulis dengan memenuhi syarat-syarat kesusastraan. Karena drama 

tujuannya untuk mementaskan, maka harus memperhatikan persyaratan-

persyaratan pementasan. 

  Seperti tulisan pada umumnya, menulis naskah drama juga 

membutuhkan imajinasi yang luas dan dalam untuk melahirkan karya 

sastra yang akan disenangi atau diminati penikmatnya. Mengenai 

pengungkapan imajinasi atau daya khayal pada drama juga berbeda 

dengan menulis narasi atau prosa, penggunaan daya imajinasi pada 

menulis drama harus memenuhi unsur realitas dapat dipentaskan dapat 

disaksikan secara langsung. Tentu saja berbeda dengan menulis narasi 

atau prosa yang hanya diserap oleh penikmatnya tanpa pandangan 

langsung. 

Penggunaan media iklan dengan durasi pendek sebagaimana 

dalam penelitian ini juga merupakan upaya guru untuk memecah 

kebuntuan siswa dalam mengagas ide-ide tentang apa yang akan 
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ditulisnya, sehingga penggunaan media iklan menjadi alat stimulasi 

proses pembelajaran menuju penguatan ide dalam menulis drama. 

Salah satu sifat media agar dapat bermanfaat edukatif pada siswa 

menurut Sudjana dan Achmad Rivai (2001) adalah media harus bervariasi 

dan menarik. Penggunaan media iklan dapat dikatakan menarik karena 

dapat mencapai tujuan psikomotorik dan afektif pembelajaran. 

Hubungannya dengan tujuan psikomotor yaitu film digunakan untuk 

memperlihatkan contoh keterampilan gerak. Media ini juga dapat 

memperlambat atau mempercepat gerak, mengajarkan cara 

menggunakan suatu alat, cara mengerjakan suatu perbuatan, dan 

sebagainya. Selain itu, iklan juga dapat memberikan umpan balik tertunda 

kepada siswa secara visual untuk menunjukkan tingkat kemampuan 

mereka dalam mengerjakan keterampilan gerak, setelah beberapa waktu 

kemudian. 

Hubungannya dengan tujuan afektif, iklan dapat mempengaruhi 

emosi dan sikap seseorang, yakni dengan menggunakan berbagai cara 

dan efek. Ia merupakan alat yang cocok untuk memperagakan informasi 

afektif, baik melalui efek optis maupun melalui gambaran visual yang 

berkaitan. Apalagi secara afektif pada siswa remaja SMP konteks 

keremajaan mereka membutuhkan tuntunan afeksi untuk masuk pada 

fase remaja mereka yang ditandai dengan penggunaan afeksi yang bila 

tidak terkontrol secara baik akan mengarahkan siswa pada sikap-sikap 

negatif remaja. 
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Penelitian ini menemukan bahwa secara statistik penggunaan 

media iklan dalam pembelajaran menulis drama sebelum perlakuan 

(pretest) adalah 67 dan skor terendah adalah 53, rangenya adalah 14. 

Dari data tersebut dapat diketahui pula bahwa skor yang paling banyak 

(mode) adalah 64. Median adalah 63 dengan standar deviasi 3,6, 

sedangkan rata-rata (mean) skor data hasil pengukuran sebelum 

perlakuan (pretest) sebesar 61,5. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran menulis drama dengan media iklan sebelum perlakuan 

(pretest) berada pada kategori rendah atau 63%. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sebelum dilakukan treatmen berupa pembelajaran dengan media 

iklan, siswa tidak mampu membuat naskah drama yang baik sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Hasil pretest ini juga menjadi catatan 

awal agar perlakukan berupa pembelajaran dengan media iklan harus 

dilakukan sebagai bentuk inovasi pembelajaran menulis drama. 

Setelah mengalami perlakuan berupa penerapan media iklan, 

maka diketahui bahwa skor tertinggi pembelajaran menulis drama dengan 

media iklan setelah perlakuan (posttest) adalah 96 dan skor terendah 

adalah 62, rangenya adalah 51. Dari data tersebut dapat diketahui pula 

bahwa skor yang paling banyak (mode) adalah 88. Median adalah 88 

dengan standar deviasi 7,1, sedangkan rata-rata (mean) skor data hasil 

pengukuran setelah perlakuan (posttest) sebesar 86,5. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran menulis drama dengan media iklan 

setelah perlakuan (posttest) berada pada kategori sangat tinggi atau 74%. 
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Hal ini mengidikasikan bahwa setelah dilakukan treatmen berupa 

pembelajaran drama, siswa sudah mulai memahami cara membuat 

naskah drama yang baik dengan memanfaatkan media iklan sebagai 

stimulasi atau pendorong untuk mendapatkan ide cerita yang akan ditulis 

dalam naskah dramanya. 

Data penelitian ini sudah dianalisis dengan statistik inferensial 

yang terlebih dahulu menguji normalitas data pada setiap tes dan 

diketahui bahwa Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 20 diperoleh nilai 

sig. 0,198 untuk pretest dan posttest nilai sig. 0,120. Karena nilai sig. > 

0,05 maka Ho diterima. Artinya data dari kedua tes berasal dari distribusi 

normal, yang berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal memiliki penyebaran normal sehingga layak untuk diukur secara 

parametrik (Riduwan, 2010:116)  

Penelitian ini juga melihat apakah sebaran data bersifat homogen 

dan berdasarkan hasil perhitungan data pretest dan data posttest 

diperoleh nilai sig. 0,063 karena nilai sig. 0,063 > 0,05 maka Ho diterima. 

Artinya data dari kedua tes tersebut bervarian homogen. Yang berarti 

bahwa data yang digunakan pada penelitian ini adalah kelompok yang 

memiliki karakteristik sama atau homogen (Riduwan, 2010:116) 

Pengujian terakhir yang dilakukan untuk mengetahui adanya 

perbedaan antara data pretest dan posttest, maka dilakukan uji hipotesis 

dengan t-test yang dilakukan dengan kriteria uji t adalah tolak Ho jika          

t hitung ≥ t tabel dan diterima Ho jika t hitung ≤ t tabel. (Sudijono (2010:306). Hasil 
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uji menunjukkan t-tes atau thitung adalah 18,90 sedangkan ttabel adalah 2,03, 

maka t hitung ≥ t table yang berarti hipotesis Ho yang selalu menyatakan 

“Tidak ada perbedaan setelah dan sebelum penerapan media iklan dalam 

menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa” 

dinyatakan ditolak, artinya “Ada perbedaan setelah dan sebelum 

penerapan media iklan dalam menulis naskah drama siswa kelas IX 

SMPN 4 Pallangga Gowa.” Hal ini juga berarti bahwa penerapan media 

iklan dalam menulis naskah drama dapat dikatakan efektif. 

Hasil penelitian sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Hamidjodjo (dalam Azhar,  2004: 4) bahwa penerapan media 

pembelajaran bila dilaksanakan dengan tepat guna akan memberikan 

manfaat dan tercapainya tujuan pembelajaran. Mengenai hasil dari 

penggunaan media iklan yang efektif dalam penerapannya, sejalan 

dengan pendapat Danim (2008) bahwa media elektronik baik visual dan 

nonvisual yang memiliki nilai pendidikan dapat menjadi pelengkap 

pengalaman-pengalaman dasar dan memancing inspirasi baru dalam 

belajar. 

Pendapat di atas, sudah sesuai dengan pemanfaatan media iklan 

yang ternyata dapat memancing inspirasi dan motivasi dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis naskah drama. 

Dengan demikian, media iklan dapat menjadi bagian yang penting dalam 

pembelajaran menulis nasah drama di SMP Negeri 4 Palangga Gowa. 
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Efektivitas pelaksanaa pembelajaran dengan media iklan juga 

mendapat tanggapan positif dari siswa berdasarkan hasil angket yang di 

sebarkan, secara umum siswa merasa terbantu dalam membuat naskah 

drama dengan media iklan yang ditampilkan oleh guru, sehingga siswa 

telah membuat naskah drama yang baik dan sesuai dengan petunjuk yang 

telah ditentukan.   

C. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada masalah 

pembelajaran menulis naskah drama yang sulit dilakukan oleh siswa. 

Kesulita ini setelah diobservasi salah satunya bersumber dari kemampuan 

siswa mengorganisasi ide dan mencari gagasan baru yang dapat menjadi 

tema tulisan, ditambah lagi dengan media yang dipakai oleh guru masih 

konvensional dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, dilakukan 

penelitian dengan treatmen berupa pemutaran iklan sebagai media 

pembelajaran menulis drama.  

Penelitian dengan model ekperimen di gunakan untuk mengetahuii 

efektivitas pelaksanaan pembelajaran menulis naskah cerpen siswa kelas 

IX SMPN 4 Palangga. Setelah penelitian maka diketahui bahwa treatmen 

berupa media iklan berhasil memperbaiki penulisan naskah drama siswa 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Berdasarkan hal tesebut di atas, maka tindak lanjut yang dapat 

dilakukan oleh peneliti sekaligus sebagai guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia di SMPN 4 Palangga Gowa adalah: 
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1) Melakukan perbaikan pada beberapa aspek yang menjadi catatan 

dalam penelitian ini misalnya masih ada siswa yang merasa 

nilainya belum memuaskan atau cara penulisannya masih belum 

sesuai dengan kaidah penulisan naskah drama yang baik. 

2) Hasil penelitian ini sudah menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran 

menulis drama di kelas IX SMPN 4 Palangga. 

3) Menjadikan hasil penelitian ini sebagai tolok ukur untuk 

menciptakan pembelajaran inovatif lainnya agar pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas lebih variatif, dan menyenangkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pembelajaran menulis drama dengan media iklan pada siswa kelas IX 

SMPN 4 Pallangga Gowa dilakukan sebagai berikut: 

a. Tahapan pemberian pretes yang dilanjutkan dengan perlakuan 

(treatmen) berupa pembelajaran menulis drama dengan media 

iklan empat kali pertemuan, setelah dilakukan perlakuan maka 

dilakukan postes untuk mengetahui keefektifan pembelajaran 

menulis drama melalui media iklan.  

b. Pembelajaran menulis drama dengan media iklan pada siswa kelas 

IX SMPN 4 Palangga Gowa, sebelum perlakuan (pretest) berada 

pada kategori rendah. 

c. Pemberian perlakuan berupa penerapan media iklan dalam 

pembelajaran menulis drama, dapat meningkatkan nilai setelah 

perlakuan (posttest) pada kategori sangat tinggi. 

2. Ada perbedaan setelah dan sebelum penerapan media iklan dalam 

menulis naskah drama siswa kelas IX SMPN 4 Pallangga Gowa. Hal 

ini juga berarti bahwa penerapan media iklan dalam menulis naskah 
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drama dapat dikatakan efektif. Keefektifan ini dapat dilihat dari tiga 

aspek yaitu: 

a. Meningkatnya hasil belajar siswa setelelah mengikuti pembelajaran 

dengan penerapan media iklan. 

b. Keterlaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik 

dibandingkan dengan metode konvensional. 

c. Respons siswa secara umum merasa terbantu dalam membuat 

naskah drama dengan media iklan yang ditampilkan oleh guru, 

sehingga siswa telah membuat naskah drama yang baik dan sesuai 

dengan petunjuk yang telah ditentukan.  

B. 

76 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan terdahulu, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penggunaan media iklan dalam pembelajaran menulis drama dapat 

menjadi perhatian guru bahasa Indonesia, dan dapat disosialisasikan 

pada MGMP atau pertemuan lainnya guna peningkatan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

2. Pengawas atau kepala sekolah dapat memperhatikan atau melakukan 

evaluasi dalam supervisi kelas efektivitas pengunaan media iklan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya. 

3. Penentu kebijakan pendidikan baik di daerah maupun tingkat nasional 

agar dapat memperhatikan dan memprogramkan pelatihan-pelatihan 

pembuatan media pembelajaran secara menyeluruh di seluruh wilayah 

Indonesia. 
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Lampiran 1 

Hasil pemeriksaan nilai pretest 

PEDOMAN PENSKORAN 

SKORE 
Nomor Soal Jumlah 

Skore 
Skala 
Nilai 1 2 3 4 5 6 7 

1 Skore maksimum 20 10 20 10 10 10 20 100 
100 

2 Skore Minimum 0 0 0 0 0 0 0   

No Nama Siswa 

Nomor Soal 
Jumlah Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 

Skore Yang Dicapai Siswa Skore Ujian 

1 AHMAD AFRIANDI 15 5 15 5 5 5 15 65 65 

2 ISMAIL 12 5 12 5 5 5 8 52 52 

3 MUH. IKRAM TAHIR 10 6 10 6 6 5 10 53 53 

4 MUH. NUR ALAM 15 5 10 5 6 5 14 60 60 

5 MUSTAMIN 15 5 15 5 5 5 13 63 63 

6 MUH. SUAIB 15 5 15 5 5 5 14 64 64 

7 MUH. SYAHRIR 15 6 14 5 7 5 10 62 62 

8 MUH. AGUS JAYA 15 6 12 5 6 5 15 64 64 

9 MUH. HAMZAR JUFRI 15 6 12 5 7 5 15 65 65 

10 TAKBIR 10 5 15 7 6 5 15 63 63 

11 MUH. YUNUS 10 5 15 6 6 5 13 60 60 

12 ANUGRAH SYAHRUL R 11 5 15 6 5 5 12 59 59 

13 AWAL J 12 5 12 5 6 5 11 56 56 

14 MUH. RUSLI 12 5 11 5 6 5 10 54 54 

15 MUH. NUR IKHSAN 15 5 15 5 5 5 14 64 64 

16 NURSAN 16 6 14 5 7 5 10 63 63 

17 MUH. RAHMAN AR-RAHMAN 15 6 12 5 6 5 15 64 64 

18 ADE PUTRI 15 6 12 5 7 5 15 65 65 

19 ADILAH SYAHRIR 10 5 15 7 6 5 15 63 63 

20 AL WAHIDAYANTI 10 5 15 6 5 5 15 61 61 

21 FEBI ARMELIA 15 5 15 6 5 6 15 67 67 

22 HERIYANTI 15 5 11 5 5 6 10 52 52 

23 KARMILA 15 5 11 5 5 6 18 65 65 

24 FIRDAWATI 12 5 12 5 5 6 16 61 61 

25 NURHIKMAH 11 5 15 5 6 5 18 65 65 

26 NUR AULIA 15 6 14 5 7 5 15 67 67 

27 NUR SUCI ANGRAINI 15 6 12 5 6 5 15 64 64 

28 NURUL 15 6 12 5 7 5 8 53 53 

29 PUTRI RAMADHAN 11 5 15 7 6 5 15 64 64 

30 SURIANI 10 5 15 6 6 5 13 60 60 

31 RISNAWATI 11 5 15 6 5 5 12 59 59 

32 SYAHRIANI S. 12 5 12 5 6 5 11 56 56 

33 NUR ERINA 12 5 11 5 6 5 10 54 54 

34 MUSDALIFA 12 5 15 7 7 6 12 64 64 

35 SRIA NINGSIH DEVI 11 5 15 7 7 6 15 66 66 

  JUMLAH PESERTA TES 35 ORANG           
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Lampiran 2 

Hasil pemeriksaan nilai postest 

PEDOMAN PENSKORAN 

SKORE 
Nomor Soal Jumlah Skala 

1 2 3 4 5 6 7 Skore Nilai 

1 Skore maksimum 20 10 20 10 10 10 20 100 
100 

2 Skore Minimum 0 0 0 0 0 0 0   

No Nama Siswa 

Nomor Soal 
Jumlah Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 

Skore Yang Dicapai Siswa Skore Ujian 

1 AHMAD AFRIANDI 17 9 18 9 8 8 19 88 88 

2 ISMAIL 19 8 20 8 10 9 19 93 93 

3 MUH. IKRAM TAHIR 19 9 18 9 9 7 18 89 89 

4 MUH. NUR ALAM 19 9 20 9 10 9 20 96 96 

5 MUSTAMIN 17 9 19 8 9 9 17 88 88 

6 MUH. SUAIB 18 9 19 8 9 9 18 90 90 

7 MUH. SYAHRIR 19 8 17 8 9 8 18 87 87 

8 MUH. AGUS JAYA 17 8 18 9 9 8 18 87 87 

9 MUH. HAMZAR JUFRI 18 8 18 9 9 7 19 88 88 

10 TAKBIR 20 9 10 10 9 7 20 85 85 

11 MUH. YUNUS 19 8 17 9 8 7 18 86 86 

12 ANUGRAH SYAHRUL R 20 9 19 8 10 9 19 94 94 

13 AWAL J 18 9 19 8 9 9 18 90 90 

14 MUH. RUSLI 19 8 17 8 9 8 19 88 88 

15 MUH. NUR IKHSAN 17 8 18 9 9 8 18 87 87 

16 NURSAN 18 8 18 9 9 7 19 88 88 

17 MUH. RAHMAN AR-RAHMAN 15 7 19 9 7 7 18 82 82 

18 ADE PUTRI 15 8 17 9 8 7 17 81 81 

19 ADILAH SYAHRIR 17 6 16 7 6 7 15 74 74 

20 AL WAHIDAYANTI 16 7 15 6 7 6 15 72 72 

21 FEBI ARMELIA 20 9 19 9 9 8 20 94 94 

22 HERIYANTI 18 8 18 9 9 8 19 89 89 

23 KARMILA 19 7 19 8 9 9 19 90 90 

24 FIRDAWATI 17 9 19 8 9 9 17 88 88 

25 NURHIKMAH 18 9 19 8 9 9 19 91 91 

26 NUR AULIA 19 8 18 9 9 8 19 90 90 

27 NUR SUCI ANGRAINI 17 8 18 9 9 8 18 87 87 

28 NURUL 17 8 18 9 9 7 17 85 85 

29 PUTRI RAMADHAN 15 5 15 6 6 7 15 69 69 

30 SURIANI 19 8 17 9 8 7 18 86 86 

31 RISNAWATI 20 9 19 8 10 9 19 94 94 

32 SYAHRIANI S. 18 8 18 9 9 7 19 88 88 

33 NUR ERINA 18 8 18 9 8 7 18 86 86 

34 MUSDALIFA 17 9 19 8 9 9 17 88 88 

35 SRIA NINGSIH DEVI 15 7 12 6 5 5 12 62 62 

  JUMLAH PESERTA TES 35 ORANG           
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Lampiran 3 

Statistik frekuensi pretest dan postest 

 

 

Statistics 

 pretest postest 

N 
Valid 35 35 

Missing 0 0 

Mean 61,51 86,5143 

Median 63,00 88,0000 

Mode 64 88,00 

Std. Deviation 3,641 7,15941 

Variance 13,257 51,257 

Range 14 34,00 

Minimum 53 62,00 

Maximum 67 96,00 

Sum 2153 3028,00 

 

 

pretest 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

53 1 2,9 2,9 2,9 

54 2 5,7 5,7 8,6 

56 3 8,6 8,6 17,1 

59 2 5,7 5,7 22,9 

60 3 8,6 8,6 31,4 

61 2 5,7 5,7 37,1 

62 4 11,4 11,4 48,6 

63 5 14,3 14,3 62,9 

64 7 20,0 20,0 82,9 

65 4 11,4 11,4 94,3 

66 1 2,9 2,9 97,1 

67 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Lanjutan  
 

 

postest 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

62,00 1 2,9 2,9 2,9 

69,00 1 2,9 2,9 5,7 

72,00 1 2,9 2,9 8,6 

74,00 1 2,9 2,9 11,4 

82,00 2 5,7 5,7 17,1 

85,00 1 2,9 2,9 20,0 

86,00 2 5,7 5,7 25,7 

87,00 3 8,6 8,6 34,3 

88,00 12 34,3 34,3 68,6 

89,00 1 2,9 2,9 71,4 

90,00 3 8,6 8,6 80,0 

91,00 2 5,7 5,7 85,7 

94,00 4 11,4 11,4 97,1 

96,00 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

  



88 
 

Lanjutan  

Data Histogram  Nilai Pretes 
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Lanjutan  

 

Data Histogram  Nilai Pretes 
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Lampiran 4 

 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 pretest postest 

N 35 35 

Normal Parametersa,b 

Mean 61,51 86,51 

Std. Deviation 3,641 7,159 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,182 ,271 

Positive ,112 ,123 

Negative -,182 -,271 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,075 1,605 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,198 ,120 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 5 

Uji Homogenitas Varians 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

2,499 6 21 ,063 
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Lampiran 6 

Uji t penelitian 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 

postest 86,51 35 7,159 1,210 

pretest 61,51 35 3,641 ,615 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 postest&pretest 35 ,063 ,720 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) 
Me

an 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
postest - 

pretest 
25, 7,825 1,323 22,312 27,688 18,90 34 ,000 
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Lampiran 7 

Distribusi nilai t  

TitikPersentaseDistribusit(df=1–40) 

Pr 0,25  0,10  0,05  0,025  0,01  0,005  0,001  

df 0,50  0,20  0,10  0,050  0,02  0,010  0,002  

1  1,000  3,078  6,314  12,706  31,821  63,657  318,309  

2  0,817  1,886  2,920  4,303  6,965  9,925  22,327  

3  0,765  1,638  2,353  3,182  4,541  5,841  10,215  

4  0,741  1,533  2,132  2,776  3,747  4,604  7,173  

5  0,727  1,476  2,015  2,571  3,365  4,032  5,893  

6  0,718  1,440  1,943  2,447  3,143  3,707  5,208  

7  0,711  1,415  1,895  2,365  2,998  3,499  4,785  

8  0,706  1,397  1,860  2,306  2,896  3,355  4,501  

9  0,703  1,383  1,833  2,262  2,821  3,250  4,297  

10  0,700  1,372  1,812  2,228  2,764  3,169  4,144  

11  0,697  1,363  1,796  2,201  2,718  3,106  4,025  

12  0,695  1,356  1,782  2,179  2,681  3,055  3,930  

13  0,694  1,350  1,771  2,160  2,650  3,012  3,852  

14  0,692  1,345  1,761  2,145  2,624  2,977  3,787  

15  0,691  1,341  1,753  2,131  2,602  2,947  3,733  

16  0,690  1,337  1,746  2,120  2,583  2,921  3,686  

17  0,689  1,333  1,740  2,110  2,567  2,898  3,646  

18  0,688  1,330  1,734  2,101  2,552  2,878  3,610  

19  0,688  1,328  1,729  2,093  2,539  2,861  3,579  

20  0,687  1,325  1,725  2,086  2,528  2,845  3,552  

21  0,686  1,323  1,721  2,080  2,518  2,831  3,527  

22  0,686  1,321  1,717  2,074  2,508  2,819  3,505  

23  0,685  1,319  1,714  2,069  2,500  2,807  3,485  

24  0,685  1,318  1,711  2,064  2,492  2,797  3,467  

25  0,684  1,316  1,708  2,060  2,485  2,787  3,450  

26  0,684  1,315  1,706  2,056  2,479  2,779  3,435  

27  0,684  1,314  1,703  2,052  2,473  2,771  3,421  

28  0,683  1,313  1,701  2,048  2,467  2,763  3,408  

29  0,683  1,311  1,699  2,045  2,462  2,756  3,396  

30  0,683  1,310  1,697  2,042  2,457  2,750  3,385  

31  0,682  1,309  1,696  2,040  2,453  2,744  3,375  

32  0,682  1,309  1,694  2,037  2,449  2,738  3,365  

33  0,682  1,308  1,692  2,035  2,445  2,733  3,356  

34  0,682  1,307  1,691  2,032  2,441  2,728  3,348  

35  0,682  1,306  1,690  2,030  2,438  2,724  3,340  

36  0,681  1,306  1,688  2,028  2,434  2,719  3,333  

37  0,681  1,305  1,687  2,026  2,431  2,715  3,326  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
A. Identitas 

Sekolah   : SMPN 4 Pallangga Gowa 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester   : IX/I                         

Jumlah pertemuan  : 1 kali (2 x 40’) 

B. Standar Kompetensi : Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis 

kreatif naskah drama. 

C. Kompetensi Dasar    :  

8.2 Menulis kreatif naskah drama satu babak dengan memperhatikan 

kaidah penulisan naskah drama. 

D. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menyusun kerangka cerita drama. 

2. Mampu menulis naskah drama satu babak berdasarkan kerangka 

cerita drama dnegan memperhatikan kaidah penulisan naskah 

drama. 

E. Tujuan Pembelajaran 

a. Setelah siswa mendapatkan ide cerita  drama, mereka bisa 

menuangkannya dalam bentuk kerangka naskah drama.  

b. Selanjutnya kerangka itu dikembangkan menjadi sebuah naskah 

yang ditulis berdasarkan kaidah-kaidah penulisan naskah 

drama.                                                                                              

F. Materi Ajar 

Beberapa kaidah dalam penulisan naskah drama (skenario) di 

antaranya adalah (1) bahwa naskah dalam bentuk dialog-dialog, (2) 

biasanya sebelum muncul adegan ada narasi teks, berfungsi sebagai 

penerang/petunjuk latar sebuah adegan, (3) penulisan antara nama 

tokoh dipisah oleh tanda baca titik dua (:) dengan dialognya, (4) 

Penulisan dialog tidak diapit tanda baca kutip (”), (5) narasi laku dalam 

dialog yang berguna memberi tanda perilaku, mimik, intonasi atau hal-
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hal yang terkait dengan laku tokoh, dan (6) isi cerita menjadi padu dan 

tersusun apik. 

G. Metode Pembelajaran 

Tanya jawab, Pemodelan (modelling), dan Penugasan 

H. Kegiatan pembelajaran 

1) Awal 

a) Guru membimbing siswa dan mengarahkan siswa untuk berdoa 

sebelum belajar.  

b) Guru melakukan apersepsi dengan meminta siswa mengingat 

kembali contoh-contoh drama yang pernah disaksikan, kemudian 

guru melakukan presensi serta memberi motivasi awal tentang 

menjadi seniman-seniman yang kreatif dalam mencipta naskah 

drama. 

2) Inti  

a) Guru membentuk kelompok 5 dengan 6 orang dalam kelompok, 

satu kelompok berjumlah 7 orang, dengan teknik memberi nomor 1-

5 bergabung bersama nomor yang sama. 

b) Guru memutarkan dua iklan nonkomersial tentang hidup yang 

harus saling menolong. 

c) Guru meminta siswa berdiskusi tentang masalah yang ditampilkan 

dalam iklan, dan kemuningkannya ditulis menjadi naskah drama 

pendek. 

d) Setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya, kelompok lain 

menanggapi. 

e) Guru meminta siswa membuat drama pendek dengan cara 

berkelompok.  

f) Satu kelompok diminta mempresentasikan hasil kelompoknya, dan 

kelompok lain menanggapinya. 

g)  Guru mengumpulkan hasil kerja kelompok. 
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3) Akhir  

a) Guru memberikan masukan cara, dan teknik menulis drama singkat 

b) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. 

c) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

I. Penilaian Pembelajaran 

Penilaian dilakukan berdasarkan aspek-aspek penilaian berikut ini: 

 

 
No 

 
Aspek Penilaian 

Rentang Skor  
Bobot 

 
Skor 
Maks 

1 2 3 4 5 

1. Pengembangan alur      4 20 

2. Kejelasan tokoh dan 

watak 

     2 10 

3. Pengembangan 

dialog/percakapan 

      

4 

 

20 

4. Kesesuaian latar      2 10 

5. Kesesuaian tema dan 

amanat 

     2 10 

6. Penggunaan petunjuk 

teknis 

     2 10 

7. Kaidah penulisan naskah 

drama 

     4 20 

Jumlah 20 100 

 
J. Sumber Belajar 

BSE Bahasa Indonesia kelas IX SMP/Mts terbitan Pusat Perbukuan, 

dan sumber lain yang mendukung. 

 
Gowa, 07 Maret 2016 

Kepala Sekolah     Guru Bidang Studi 
 
 
 
Subair, S.Pd.,M.Si    Asmawati 
NIP 195808281980031027   NIP 197607252006042005 
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Lampiran 8 (Dokumentasi Kegiatan Pre-test) 

Pembagian angket untuk kegatan Pre-test 
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Suasana kelas saat pre-tes 
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Lampiran 9 (Dokumentasi Kegiatan pemberian perlakuan) 

Pertemuan Pertama 
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Pertemuan Kedua 
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Lampiran 10 (Dokumentasi Kegiatan Post-test) 

 Pembagian angket untuk post-test. 
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 Suasana kelas saat post-tes 

`` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA 

PRETEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA 

POSTTEST 
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